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Resumo da Tese apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos necessários para a
obtenção do grau de Doutor em Ciências (D.Sc.)

ESTUDO DO USO DE COLUNAS DE BRITA EM SOLOS ARGILOSOS MUITO MOLES

Bruno Teixeira Lima
Agosto/2012

Orientador: Márcio de Souza Soares de Almeida

Programa: Engenharia Civil
O presente trabalho analisa o uso da técnica de coluna de brita, em grandes áreas, em
solos compressíveis moles e muito moles, através de análises numéricas. Devido à alta
compressibilidade, baixa permeabilidade e resistência destes, métodos convencionais de
construção de aterros (com drenos verticais e sobrecarga temporária) requerem um período de
espera, para que ocorra o adensamento, tornando estas técnicas de uso limitado. Por
conseguinte, a técnica de colunas de material granular tem como característica a redução e
aceleração dos recalques esperados, o aumento da capacidade de carga e a melhoria da
estabilidade global.
Este estudo apresenta uma revisão abrangente da bibliografia sobre colunas de brita,
abordando entre outros tópicos os parâmetros geotécnicos e efeitos de instalação destas,
metodologias de cálculo de projetos, estudos numéricos e experimentais. O comportamento de
transferência de carga do aterro para o solo mole e colunas de brita foi estudado para seu
melhor entendimento. Também são mostradas obras realizadas no Brasil e em solos muito
moles.
Com base nos ensaios realizados durante a fase de projeto, foram definidos modelos
geotécnicos, a serem utilizados em análises numéricas com o método dos elementos finitos.
Foram comparados os resultados destas análises numéricas tridimensionais e bidimensionais
com leituras de instrumentação em uma área experimental sobre colunas de brita, observandose uma razoável semelhança entre ambos.
Avaliou-se o potencial das análises numéricas na previsão de deslocamentos e
poropressões em camadas argilosas reforçadas por colunas de brita carregadas por pilhas de
minério.
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Abstract of Thesis presented to COPPE/UFRJ as a partial fulfillment of the requirements for
the degree of Doctor of Science (D.Sc.)

STUDY OF STONE COLUMNS USE ON VERY SOFT CLAY

Bruno Teixeira Lima

August/2012

Advisor: Márcio de Souza Soares de Almeida

Department: Civil Engineering
This paper analyzes the use of the stone column technique, on large areas, in soft and
very soft compressible soils, through numerical analysis. Due to the high compressibility, low
permeability and resistance of, conventional methods of embankment construction (with
vertical drains and temporary overload) require a waiting period for consolidation to occur,
limiting the use of these techniques. Therefore, the technique of granular columns is
characterized by the reduction and acceleration of expected settlements, increased load
capacity and improve the overall stability.
This study presents a comprehensive review of the literature on stone columns, among
other topics as the geotechnical parameters and installation effects, design methodologies,
numerical and experimental studies. The load transfer behavior from the landfill into the soft
soil and stone columns was studied for its better understanding. Also shown are works done in
Brazil and on very soft soils.
Based on tests performed during the design phase, geotechnical models were defined,
to be used in numerical analysis with finite element method. It was compared the results of
these two-dimensional and three-dimensional numerical analysis with readings of
instrumentation in an experimental area (test field) on stone columns, observing a reasonable
similarity between the two.
It was evaluated the potential of numerical analysis to predict displacements and
porepressures on clay layers reinforced by stone columns loaded by piles of ore.
vii
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1. INTRODUÇÃO
1.1. Considerações Iniciais

A crescente demanda de realização de obras civis, em grandes centros urbanos, leva à
necessidade de construir em áreas cujos subsolos apresentam baixa capacidade de suporte e
alta compressibilidade. Depósitos desta natureza são denominados solos moles ou
compressíveis e são comumente encontrados ao longo de toda a costa brasileira,
particularmente no estado do Rio de Janeiro (Silva, 1953; Almeida et al., 2008a). A Barra da
Tijuca e Recreio dos Bandeirantes, bairros localizados a oeste da cidade do Rio de Janeiro,
são atualmente as novas fronteiras de uso do solo nesta cidade, e vários depósitos de argila
muito mole e compressível são encontrados nestes locais (Lacerda e Almeida, 1995).
Diversas técnicas de projeto e execução de aterros sobre solos moles são utilizadas
(Almeida e Marques, 2010), todas com o intuito básico de controle dos recalques ou da
estabilidade, podendo ser adotadas individualmente ou em conjunto.
Devido à alta compressibilidade e baixa resistência de solos altamente compressíveis
na região da Barra da Tijuca/Recreio, métodos convencionais de construção de aterros sobre
solos argilosos moles (aterros convencionais, sobre drenos verticais, construídos em etapas e
com sobrecarga temporária) geram deformações de grande magnitude.
O baixo coeficiente de permeabilidade dos solos argilosos gera um longo período de
espera para que ocorra o adensamento, tornando estas técnicas de uso limitado, e o período
construtivo também pode ser elevado.
A necessidade de redução na magnitude do recalque e no tempo de entrega da obra
leva ao uso de técnicas de instalação de elementos lineares com um coeficiente de
permeabilidade elevada e uma maior rigidez. Deste modo, esta tese enfatiza o uso da técnica
de colunas granulares.
Esta pesquisa se insere na linha de pesquisa de Obras sobre Solos Moles da Área de
Geotecnia do Programa de Engenharia Civil da COPPE. Para viabilizar a realização da
mesma foi realizado, por intermédio da Fundação COPPETEC, um convênio formal COPPETKCSA (ThyssenKrupp Companhia Siderúrgica do Atlântico). Através deste convênio, a
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TKCSA cedeu dados de monitoramento de campo de área teste, das pilhas de minério e de
investigações geotécnicas em toda a área. Em contrapartida a COPPE apresentará um relatório
final conclusivo com a análise de área teste e das pilhas de minério. A dissertação de Roza
(2012) também utiliza estes dados e ocorreu paralelamente a esta.
O convênio COPPE-TKCSA contempla também uma nova área teste em colunas
granulares encamisadas a ser em breve executada (D.Sc. de Iman Hosseinpour). Outras
pesquisas em andamento no momento na linha de pesquisa de Obras sobre Solos Moles
incluem adensamento assistido por vácuo (D.Sc. de Leonardo Deotti) e aterros estruturados
com reforço de geossintético (D.Sc. Diego Fagundes).
1.2. Colunas Granulares em Geral
No âmbito das técnicas de instalação de elementos lineares, a técnica de colunas de
material granular é uma das mais versáteis e utilizadas mundialmente, devido à característica
de redução e aceleração dos recalques esperados, aumento da capacidade de carga e melhoria
da estabilidade global. Esta técnica é utilizada não somente em casos de solos compressíveis,
mas também em quaisquer outras fundações com cargas elevadas que não permitam recalques
consideráveis.
O conceito principal do reforço ou melhoria do solo com colunas granulares envolve a
substituição de 10 a 50%, em área, do solo compressível por um material granular como brita
ou areia, em forma de colunas. A inclusão de um material granular além de tornar o conjunto
colunas/solo mole mais rígido, também acelera o processo de adensamento.
Possivelmente, as colunas de brita foram utilizadas pela primeira vez por engenheiros
militares franceses para suporte de pesadas fundações de fundições de ferro em depósitos
moles estuarinos em 1830 (Hu, 1995).
Em 1957, a KELLER desenvolveu um sistema de colocação de brita para melhoria de
solos finos e argilosos. Este desenvolvimento deu origem à base dos atuais métodos de
vibrosubstituição.
Aterros construídos sobre colunas granulares normalmente possuem uma plataforma
de transferência de carga, composta de uma ou mais camadas de geossintético (geogrelhas) e
camadas de solo compactado de areia ou brita, com o intuito de distribuir as cargas para as
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colunas granulares (Filz e Smith, 2007), principalmente no caso de aterros de baixa altura.
Simon (2012) apresenta que devido aos recalques na argila e nas colunas de brita serem de
magnitudes próximas (condição de recalques uniformes) pode não ser utilizada a plataforma
de transferência de carga (com ou sem geogrelha). Um estudo mais aprofundado caso a caso
deve ser realizado para verificar a necessidade desta plataforma.
As colunas granulares podem ser construídas com ou sem o encamisamento. O
encamisamento é composto de um geossintético (geotêxtil), que tem como função a separação
entre o material granular – usualmente areia – e o solo natural além de prover um
confinamento radial aumentando a capacidade de resistência lateral da coluna e,
consequentemente, o aumento da capacidade de carga. De Mello et al. (2008), Santos et al.
(2008) e Batista et al. (2007) apresentam diversas obras de colunas de areia encamisadas. O
custo de incorporação do geossintético pode inviabilizar o uso desta solução. Assim, neste
trabalho somente será estudado as colunas de brita sem encamisamento, visando à aplicação
destas em solos muito moles.
A solução geotécnica de colunas de brita, sem o uso de encamisamento, tem se
apresentado versátil e economicamente vantajosa, e é uma técnica cada vez mais em uso no
Brasil, e com diversas possibilidades futuras de uso.
Grande parte das pesquisas atuais não aborda o uso de colunas de brita em solos com
valores de resistência não drenada (Su) tão baixos quanto às existentes na baixada de
Jacarepaguá, com valores entre 2 a 5 kPa (Almeida et al. 2008a). Este baixo valor de Su tem
influência direta na capacidade lateral das colunas de brita, principalmente na região superior.
A falta de um estudo que considere baixos valores de Su, bem como as etapas de
construção reais das obras, torna o projeto de colunas de brita sujeito a falhas e erros de
previsão.
Justifica-se, assim, um estudo específico para o caso das argilas brasileiras,
principalmente as do litoral do Estado do Rio de Janeiro.
1.3. Colunas de Brita
A técnica de colunas de brita evoluiu com a utilização de equipamentos e tecnologias
mais modernas. O FHWA (1983) apresenta um relatório com os princípios básicos do método
de coluna de brita, tipos de coluna, tipos de equipamento e outros detalhes construtivos e de
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qualidade. Os processos de instalação de colunas de brita (podendo ser utilizada também
areia) são:
a) Tubo de ponta aberta
Executa-se um furo no terreno mediante a cravação de um revestimento em aço com
ponta aberta, e após a limpeza do material que penetra no tubo, este é preenchido com brita ou
areia inundada e removido simultaneamente. Pode ou não ter a compactação do material
granular por socagem de pilão e possui como desvantagem a inevitabilidade disposição do
material retirado do tubo, e a necessidade de um equipamento com capacidade para introduzir
e remover o tubo no solo.
b) Tubo de ponta fechada
Um tubo com um tampão na ponta – ou com um sistema de dobradiças – é cravado e o
solo mole é deslocado. No caso do uso de um tampão de concreto o processo é semelhante ao
da estaca tipo Franki. O tampão é uma bucha de brita, que é expulsa com pancadas do martelo
e o revestimento é sacado simultaneamente ao preenchimento com material granular. Para o
tubo com sistema de dobradiças, o mesmo é sacado e a ponta se abre. Neste método também
se pode usar a compactação do material por pilão, sendo necessário um equipamento com
capacidade para introduzir e remover o tubo no solo.
c) Jateamento
Neste processo não há revestimento, sendo o furo formado pela desagregação
provocada por bombeamento de um jato rotativo de água de alta pressão, que sai de uma haste
vertical. As paredes do furo se mantêm abertas graças ao empuxo da água em seu interior nos
minutos necessários para preenchê-lo com material granular.
d) Vibrosubstituição
A vibrosubstituição é a técnica usada para melhorar solos arenosos com mais de 15%
de teor de finos e siltes e argilas (Yee e Raju, 2007). As colunas de brita são instaladas no solo
mole com o uso de um vibrador profundo, podendo ou não ser utilizada água (método seco ou
úmido, na literatura internacional são denominados de dry system e wet system,
respectivamente). O método seco utiliza ar comprimido e o peso do conjunto do vibrador para
atingir a profundidade desejada. A colocação da brita pode ser realizada pelo topo do terreno
(top feed) ou no fundo, na ponta do vibrador, através de um tubo junto a este (bottom feed).
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A Figura 1.1 apresenta as etapas de construção de uma coluna de brita por
vibrosubstituição em solos saturados moles, com o uso do método seco com colocação da
brita pelo fundo: (1) Posiciona-se o equipamento no local e carrega-se o silo com a brita; (2) o
silo sobe e descarrega a brita na câmara própria, no topo do vibrador; (3) o vibrador penetra o
solo mole até a profundidade de projeto, através de vibrações, ar comprimido e esforço
vertical para baixo (peso próprio do conjunto ou força mecânica); (4) na profundidade
desejada, a brita é liberada e compactada por movimentos do vibrador para cima e para baixo,
empurrando a brita contra o solo, aumentando assim o diâmetro da coluna; (5) com adição da
brita necessária em cada estágio do processo construtivo, cria-se uma coluna de brita íntegra
maior do que o furo inicial, intertravada e integrada ao solo circundante.

Figura 1.1 – Sequência de execução de coluna de brita em solo mole saturado (McCabe et al.,
2007).
Maiores informações sobre a metodologia de construção de colunas de brita por
vibrosubstituição foram apresentadas por Hu (1995), Raju et al. (2004), Domingues (2005) e
Ye e Raju (2007).
As técnicas com cravação de camisa metálica, apesar da simplicidade e facilidade de
aplicação, têm baixa produtividade e falta de garantia de compacidade da coluna após a
retirada da camisa metálica, principalmente quando da sua utilização em argilas muito moles,
devido ao baixo confinamento lateral do solo sobre a coluna. A técnica de vibrosubstituição
apresenta uma boa produtividade e é a mais utilizada atualmente.
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1.4. Aplicação das Colunas de Brita
Como já foi abordado, as colunas de brita podem ser utilizadas para:
a) Reduzir o recalque total e diferencial em solos moles devido a um
carregamento externo;
b) Redução do tempo de recalque por adensamento primário;
c) Aumento da capacidade de carga em solos moles;
d) Aumento da resistência ao cisalhamento de solos siltosos e argilosos,
reduzindo o potencial da instabilidade de taludes;
A técnica de vibrosubstituição é normalmente empregada em locais com o nível de
água alto, podendo ser utilizada inclusive dentro desta (offshore ou em lagoas/rios), com a
ajuda de um flutuante.
Barksdale e Bachus (FHWA, 1983) argumentam que o uso da coluna de brita é mais
eficiente no tratamento de grandes áreas, onde serão construídos aterros, do que o uso em
fundações rasas. O uso de um colchão drenante, seja de brita ou de areia, sobre as colunas de
brita também é recomendado.
As profundidades mais adequadas para o tratamento são de 6 a 15 m, porém, colunas
com mais de 30 m já foram realizadas.
O uso de colunas flutuantes, principalmente com a ponta em solos moles, não é
normalmente realizado. Para casos de argilas moles e muito moles, é usual que as colunas
sejam assentes em solo competente.
1.5. Objetivos
O objetivo geral desta pesquisa é investigar o comportamento de colunas de brita em
solos moles, em grandes áreas, através de análises numéricas.
Os objetivos específicos desta pesquisa são:
•

Estudar o efeito da instalação das colunas de brita no solo circundante;

•

Estudar o comportamento de transferência de carga do aterro para o solo
compressível e colunas de brita;

•

Apresentar uma revisão bibliográfica abrangente sobre colunas de brita;
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•

Analisar dados de ensaios realizados durante a fase de projeto, para a
confecção de seções geotécnicas do terreno e definição dos parâmetros
geotécnicos das camadas argilosas;

•

Comparar os resultados de análises numéricas bidimensionais (casos de
deformação plana) e tridimensionais;

•

Avaliar o potencial das análises numéricas, com o uso do método de elementos
finitos, na previsão de deslocamentos e poropressões em camadas argilosas
reforçadas por colunas de brita carregadas por pilhas de minério.

1.6. Metodologia
A metodologia a ser empregada contempla o estudo do uso e dos efeitos da instalação
de colunas de brita em solos moles, e a realização de análises numéricas bidimensionais
(casos axissimétricos e de deformação plana) e tridimensionais, com o uso do método de
elementos finitos.
A utilização de métodos numéricos como elementos finitos, minimiza as
simplificações empregadas nos cálculos analíticos e permite reproduzir sequências
construtivas complexas, sendo também possível realizar análises paramétricas, visando à
verificação do comportamento dos diversos componentes do conjunto aterro sobre colunas
granulares.
Os parâmetros a serem utilizados nas análises numéricas serão baseados em estudos
realizados nos depósitos de argila muito mole a mole das regiões da Baixada de Jacarepaguá
na cidade do Rio de Janeiro e do município de Itaguaí no estado do Rio de Janeiro.
Com base na calibração do modelo numérico de um aterro experimental, serão
realizadas análises numéricas para a previsão de deslocamentos e poropressões em camadas
argilosas, reforçadas por colunas de brita, carregadas por pilhas de minério.
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1.7. Organização da Tese
O trabalho está organizado da seguinte forma:
1º CAPÍTULO – Consiste na apresentação das considerações iniciais, técnicas e
aplicações das colunas de brita, objetivos deste estudo e a forma com que a dissertação está
organizada;
2º CAPÍTULO – Expõe os conceitos gerais da metodologia de colunas de brita, onde
são abordados o conceito de célula unitária, coeficiente de substituição, distribuições de
tensões e fator de redução de recalques. Também são apresentadas a capacidade de carga das
colunas de brita, tipos de ruptura e estimativa dos parâmetros de resistência do solo com
colunas de brita;
3º CAPÍTULO – É composto por uma revisão bibliográfica apresentando os
parâmetros geotécnicos do material granular das colunas de brita e métodos clássicos e
contemporâneos de capacidade de carga e estimativa de recalques. Também são apresentados
estudos numéricos e experimentais sobre colunas de brita, inclusive com obras realizadas no
Brasil, e um estudo comparativo entre diversas metodologias de cálculo. Os efeitos da
instalação das colunas de brita também são abordados.
4º CAPÍTULO – Apresenta um estudo numérico de caso do uso de colunas de brita em
um depósito de argila muito mole, na região da Baixada de Jacarepaguá. São abordados a
influência da variação do coeficiente de empuxo após a instalação das colunas de brita no
valor dos recalques, e a análise do fator de concentração de tensões;
5º CAPÍTULO – Trata da caracterização geotécnica do depósito de argila mole no
pátio de minério da ThyssenKrupp Companhia Siderúrgica do Atlântico – TKCSA, Santa
Cruz, RJ, onde foram instaladas colunas de brita. Foi incluída uma verificação da qualidade
das amostras e a determinação dos parâmetros geotécnicos a serem utilizados nas análises
numéricas, realizadas nos Capítulo 6 e 7.
6º CAPÍTULO – São mostrados os principais resultados, geometria e modelo
geomecânico de um teste instrumentado de carregamento localizado na área de estocagem de
minério (Pátio de Minério) da TKCSA, denominado de Área Teste. Estes resultados são
comparados com análises numéricas com o método de elementos finitos (MEF) considerando
o estado plano de deformação (denominadas de 2D, para simplificação) e tridimensionais
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(denominadas de 3D). Também são abordadas a variação dos parâmetros do solo devido à
instalação das colunas de brita e o aterro de conquista, bem como a plastificação das colunas
durante o teste de carregamento.
7º CAPÍTULO – Este capítulo apresenta as análises numéricas 2D realizadas para
simular o comportamento do Pátio de Minério na TKCSA. O estudo concentrou-se na seção
instrumentada 8 (denominada de Seção 8) com medições de deslocamentos verticais e
horizontais, e poropressões.
8º CAPÍTULO – Consiste em recomendações para análises e projetos de obras com
colunas de brita, com base nas referencias bibliográficas e estudos apresentados neste
trabalho.
9º CAPÍTULO – Apresentam-se as principais conclusões do trabalho e as sugestões
para pesquisas futuras
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2. CONCEITOS GERAIS
2.1. Introdução
Este capítulo abordará alguns conceitos gerais, a serem usados no restante desta tese, e
o cálculo de parâmetros de resistência do solo com colunas de brita.
Considerando que o foco deste estudo é o uso de colunas granulares em grandes áreas,
então esta pesquisa dará menos ênfase no carregamento sobre colunas isoladas ou em
pequenos grupos, bem como para colunas da fronteira (borda/interface), onde há diferentes
cargas atuantes.
Nesta pesquisa são utilizadas as seguintes definições para os termos subscritos
•

sol ou s – Parâmetro referente ao solo ao redor da coluna de brita, solo
argiloso;

•

col ou c – Parâmetro referente à coluna de brita.

2.2. Célula Unitária
A exemplo da literatura (FHWA, 1983), será aqui também adotado o conceito da
coluna de brita como célula unitária (Figura 2.1) composta pela coluna granular e solo
circundante (área de influência da coluna). Este conceito considera as deformações radiais na
área externa da célula unitária como nulas.
As colunas granulares podem ser divididas em dois tipos quanto à transferência de
carga: colunas fixas (ou totalmente penetrantes) ou flutuantes. As colunas fixas são as colunas
cujas bases são assentes em um solo competente, que terá recalques com magnitudes
inferiores às do conjunto coluna granular/solo compressível quando for submetido à carga
transferida pelas colunas granulares. As colunas flutuantes são aquelas que seu comprimento é
menor do que a espessura de material compressível. As colunas flutuantes têm maior interesse
quando se deseja aumentar a estabilidade do conjunto aterro-solo mole, por aprofundarem o
círculo crítico de ruptura.
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Figura 2.1 – Conceito de célula unitária (adaptado de Castro, 2008)
onde: rc = raio da coluna de brita; re = raio da área de influência; L = comprimento da
coluna de brita; s = espaçamento entre centro das colunas; q = carga vertical uniforme; σv =
tensão vertical; σh = tensão horizontal.
2.3. Coeficiente de Substituição
O coeficiente de substituição (CS), também denominado como as ou taxa de
substituição quando escrito em porcentagem, é a razão entre a área da coluna granular e a área
de influência da coluna (Tabela 2.1 e Figura 2.2), de acordo com a Equação (2.1).

CS =

Acol
Acol
=
= a s (%)
A
Acol + Asol

(2.1)

onde Acol é área da coluna granular; Asol = área do solo ao redor da coluna; A = área de
influência da coluna; as = coeficiente de substituição em porcentagem.
Dependendo do método construtivo das colunas granulares, o diâmetro da coluna (dc)
pode variar ao longo da profundidade, variando-se assim também o valor do CS. É comum se
adotar o valor médio do diâmetro da coluna executada. Os valores de CS variam usualmente
entre 0,1 e 0,35 (FHWA, 1983; Yee e Raju ,2007).
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Tabela 2.1 – Áreas e raios de influência para diferentes tipos de malha
(Balaam e Poulos, 1983)
Malha Triangular

Malha Quadrada

Malha Hexagonal

Diâmetro de
influência (de)

1,05s

1,13s

1,29s

Área de Influência

3 2
⋅s
2

s²

3 3 2
⋅s
4

Figura 2.2 – Raios de influências para diferentes tipos de malhas
2.4. Concentração de Tensões
Devido à relativa elevada razão entre a rigidez da coluna e do solo mole, parte
importante do carregamento aplicado é transferido para a coluna, o que gera uma redução nos
recalques globais da obra. O fator de concentração de tensões (FC) representa a capacidade de
concentração de tensões efetivas verticais nas colunas granulares devido ao efeito de
arqueamento.
O modelo de distribuição das tensões verticais, considerando-se uma seção ao longo
de um grupo de colunas, é apresentado na Figura 2.3. Assim, o FC é a razão entre o acréscimo
da tensão efetiva vertical atuante na coluna de brita e no solo natural ao redor, de acordo com
a Equação (2.2). O FC também é denominado, como por exemplo, no FHWA (1983) com a
letra n. Adota-se usualmente o valor do FC como o valor máximo ao final do processo de
adensamento no topo das colunas granulares (considerando-se a tensão média).
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FC =

∆σ ´v (col )
∆σ ´v ( sol )

(2.2)

Figura 2.3 – Modelo de distribuições de tensões
Quando uma carga vertical uniforme (∆σ´v) é aplicada na superfície, a condição de
equilíbrio na direção vertical pode ser calculada com a Equação 2.3.

∆σ´v = ∆σ´vcol ×CS + ∆σ´vsol ×(1 − CS)

(2.3)

Em uma abordagem simplificada, pode-se admitir um completo confinamento lateral
das colunas e do solo. Deste modo, as deformações verticais no fim do adensamento (εvf) são
função do acréscimo da tensão efetiva e dos respectivos módulos de deformação confinados
(edométricos - D) (Equação 2.4). Ressalta-se que esta hipótese de cálculo não é verificada em
campo, onde são observadas deformações radiais na coluna durante o carregamento

ε vf ,sol = ε vfcol =

∆σ ´vf , sol

Ds

=

∆σ ´vf ,col

Dc

(2.4)

A Equação 2.4 mostra que o valor final do fator de concentração de tensões é igual a
razão dos módulos edométricos da coluna e do solo. Porém, a razão dos módulos edométricos
é da ordem de 8 a 100, enquanto os valores do FC medidos são mais baixos, da ordem de 1 a
10 (FHWA, 1983). Considerando a hipótese de confinamento lateral da coluna e do solo, esta
variação do FC pode ser obtida somente utilizando-se razões de módulos muito baixos (Dc/Ds
= 5), ou valores irreais do coeficiente de Poisson (νs ≥0,45) para o final do adensamento,
utilizando-se a proposta de Han e Ye (2001).
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Considerando a hipótese de o volume da coluna se manter constante, a deformação
lateral das colunas gera um aumento nas deformações verticais destas. Balaam e Booker
(1981) abordam que considerando as deformações laterais da coluna, o valor do FC reduz,
porém ainda é maior do que o observado em campo, devido à hipótese do comportamento
elástico da coluna e do solo.
2.4.1. Estudos sobre concentração de tensões
O valor do FC é importante no cálculo dos parâmetros do solo composto para o
cálculo da estabilidade de aterros sobre colunas de brita, por isso há diversos estudos sobre
seu valor e comportamento ao longo do tempo, e profundidade.
Han e Ye (2001 e 2002) consideram que o valor do FC é igual à razão do coeficiente
de variação volumétrica da coluna de brita (mv,col) e do solo (mv,sol). Esta suposição considera
que não há deformação horizontal nas colunas, deste modo, como dito anteriormente, pode
não representar a situação observada em campo.
Utilizando cálculos analíticos, Han e Ye (2001) obtiveram o valor do FC aumentando
ao longo do tempo conforme apresentado na Figura 2.4.

onde Fator Tempo Radial = Tr= ch.t/de²; ch = coeficiente de adensamento horizontal; t =
tempo.
Figura 2.4 – FC com o tempo (Han e Ye, 2001)
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Priebe (1995) estima que o valor do FC seja função do coeficiente de Poisson do solo,
coeficiente de substituição e ângulo de atrito da coluna. Xie et al. (2009b) considera que o
valor do FC pode variar com a profundidade em colunas afastadas do eixo de simetria do
carregamento, devido ao acréscimo da tensão provocada pelo carregamento não ser uniforme.
O FHWA (1983) apresenta um gráfico (Figura 2.5) baseado em análises numéricas,
com modelos elásticos, correlacionando o valor do FC com a razão entre os módulos de
Young da coluna e do solo (Ecol e Esol, respectivamente). Apesar do valor máximo do FC
apresentado ser igual a 10, os autores apresentam dados de testes em laboratório e leituras de
campo onde foram observados valores do FC de 1,5 a 8,5, em alguns casos com variações ao
longo do tempo.
A obtenção de FC maiores do que os de campo é função do modelo utilizado nas
análises, e FHWA (1983) concluem que os modelos elásticos subestimam os valores de
recalques para razões de módulos superiores a 10. Han (2010) argumenta, com base em
medições de campo onde foram obtidos valores do FC entre 2 e 5, que a magnitude máxima
de Ecol/Esol deve ser igual a 20.

Figura 2.5 – FC x Razão de Módulos Young (FHWA, 1983)

Castro e Sagaseta (2009) calcularam o FC para o caso da plastificação das colunas,
considerando-se a deformação radial destas. Esta plastificação reduz significativamente o
valor de FC, quando comparado com soluções elásticas, que aumenta com o tempo até atingir
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a plastificação, mantendo após um valor constante. A Figura 2.6 mostra que devido à
plastificação, o valor do FC é em torno de 5, próximo aos obtidos em campo.

onde ψ é o ângulo de dilatância da coluna de brita
Figura 2.6 – Influência da deformação radial e deformações plásticas no valor do FC. (Castro
e Sagaseta, 2009)
Domingues (2005) realizou análises numéricas, através do Método de Elementos
Finitos – MEF, utilizando modelos constitutivos com a consideração do adensamento da
argila, onde verificou que o FC aumenta até 0,5 m de profundidade, devido ao efeito de
arqueamento ao longo do solo compressível (Figura 2.7). Ressalte-se que devido ao processo
de adensamento e os recalques das camadas compressíveis, o FC varia ao longo do tempo
(Figura 2.8). A existência de diferentes extratos com diferentes características geotécnicas
também conduzem a diferentes valores de FC.
Weber (2008) obteve, para carregamentos menores que 50kPa em colunas de brita
flutuantes (situação atípica de uso), também em análises numéricas, FC com um
comportamento semelhante ao observado por Domingues (2005), porém, com magnitude
superior entre 5 e 9. Para carregamentos superiores a 50 kPa, o valor do FC variou de 2,5 a 4,
com comportamento quase constante ao longo da profundidade (Figura 2.9). Mitchell e
Huber (1985) obtiveram em análises de elementos finitos valores do FC entre 2 e 3, sem
variações ao longo da profundidade.
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Figura 2.7 – Distribuições de tensões (Domingues, 2005)

Figura 2.8 – Distribuições de tensões ao longo do processo de adensamento (Domingues,
2005)
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Figura 2.9 – FC x Profundidade para diversos níveis de carregamento (Weber, 2008)
Six et al. (2012) obtiveram, com o uso do programa ABAQUS (MEF), valores do FC
aumentando com a profundidade (Figura 2.10a – carregamento de 120 kPa), e com valores no
topo constantes com o aumento do carregamento (seja em análises com as colunas no estado
elástico ou plástico) (Figura 2.10b), devido ao topo da coluna se plastificar rapidamente. Os
autores concluem que o aumento do FC com a profundidade é gerado pela transferência de
carga da argila para a coluna ao longo do comprimento desta, através do processo de
arqueamento das tensões.

Figura 2.10 – FC x Profundidade (a) e FC no topo x carregamento (Estado Plástico e
Elástico) (b) (Adaptado de Six et al., 2012)
O aumento do FC com a profundidade apresenta um comportamento praticamente
linear, devido à escolha do modelo elástico linear utilizado pelos autores para a camada de
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argila, diferentemente do modelo utilizado por Domingues (2005), do tipo Cam-Clay, que
apresentou um comportamento atípico (Figura 2.8).
Aboshi et al. (1979) apresentam medições do FC ao longo da profundidade em ensaios
de laboratório em escala reduzida com 5 colunas de areia (5 cm de diâmetro e 45 cm de
altura) carregadas por uma placa rígida, onde foram obtidos valores crescentes com a
profundidade, apresentados na Figura 2.11.

Figura 2.11 – Valores de FC versus Tensão vertical aplicada (Aboshi et al., 1979)
Murugesan e Rajagopal (2010), em medições da carga no topo da coluna e solo
durante ensaios em laboratório, obtiveram valores do FC entre 10,4 e 3,6, no início e fim do
processo de adensamento, respectivamente. Mitchell e Huber (1985) discutem que os valores
do FC medidos em campo em várias obras estão entre 2 e 6, com 3 – 4 sendo os valores mais
usuais.
Através de medidas em células de tensão total, instaladas sobre as colunas e solo,
Castro (2008) obteve valores do FC reduzindo com o tempo, com magnitudes máximas
maiores do que 10. No final do processo de adensamento, os valores variaram entre 2,5 e 7,8,
com um valor médio igual a 4 (Figura 2.12).
Medições de tensões verticais realizadas pela COPPE/UFRJ, através de células de
tensão total colocadas no topo e entre colunas de brita (solo) em uma obra instrumentada na
região de Itaguaí/RJ, apresentaram valor médio do FC igual a 2,7 (Almeida et al., 2012).
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Figura 2.12 – FC com o tempo, obtido através de células de tensão total (Castro, 2008)
2.4.2. Resumo dos valores de concentração de tensões
A Tabela 2.2 apresenta valores do FC ao final do processo de adensamento
apresentados por diversos autores, utilizando diferentes tipos de análises. Observa-se na
Tabela 2.2 que a gama de variação do valor do FC é muito ampla, com diferenças de até 120
vezes. Não há um consenso sobre a variação do FC ao longo da profundidade, tempo ou com
diferentes carregamentos. Entretanto a maioria dos autores recomenda valores entre 2 e 5.
As

análises

que

não

consideram

a

deformação

horizontal

das

colunas

(embarrigamento), com o FC igual à razão dos módulos de Young da coluna e do solo, e as
que utilizam modelos elásticos para as colunas, acarretam em valores do FC maiores. Estes
tipos de análises não representam o comportamento real das colunas quando carregadas em
campo, visto que há um embarrigamento e plastificação das colunas, Castro e Sagaseta (2009)
já observaram isso em suas análises (Figura 2.6).
Análises com MEF considerando modelos que consideram o adensamento da argila
(Domingues, 2005; Weber, 2008), apresentam comportamento atípico do FC ao longo da
profundidade, para cargas de até 50kPa (Figura 2.8 e Figura 2.9).
Resultados de testes em laboratório e análises numéricas com modelos ElastoPlásticos da coluna de brita estão dentro da faixa dos obtidos em leituras de campo, na
interface das colunas/solo com o aterro com magnitudes do FC entre 2,0 e 7,8.
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Tabela 2.2 – Valores do FC para colunas de brita de diversos autores
Referência

Aboshi et al.
(1979)

FHWA (1983)
Mitchell e
Huber (1985)

Valores ao
Final do
Tipo de Análise
Adensamento
Testes de
Laboratório e
3,6 a 6,0
Medições em
Campo
Testes de
Laboratório e
1,5 a 8,5
Medições em
Campo
Medições em
2,0 a 6,0
Campo

Observação

Medições em campo com FC = 4 em
diferentes profundidades

Em certos casos aumentando ao
longo do processo de adensamento
3,0 a 4,0 valores típicos

Castro (2008)

2,5 a 7,8
(média 4,0)

Medições em
Campo

Han (2010)

2,0 a 5,0

Medições em
Campo

Redução ao longo do processo de
adensamento, com valor máximo de
10,0
Recomenda razões dos módulos de
elasticidade da coluna/solo até 20

3,6

Ensaios de
Laboratório

Redução ao longo do processo de
adensamento

2,5 a 2,8

Medições em
Campo

Depósito em Itaguaí – RJ

Murugesan e
Rajagopal
(2010)
Almeida et al.
(2012)
Shahu et al.
(2000)

Modelo elástico para as colunas de
brita, e adensamento para a argila
Modelo Elástico. Aumentando ao
5,0
Analítica
Han e Ye (2001)
longo do processo de adensamento
Aumentando ao longo do processo de
Castro e
5,0
Analítica
adensamento até a plastificação da
Sagaseta (2009)
coluna
Modelos Elásticos – Superestimativa
Análise
FHWA (1983)
1,0 a 10
para altas razões dos módulos de
Numérica E*
elasticidade da coluna/solo
Mitchell e
Análise
Sem variação ao longo da
2,0 a 3,0
Huber (1985)
Numérica EP*
profundidade
Variação ao longo da Profundidade e
Domingues
Análise
3,5 a 6,5
Redução ao longo do processo de
(2005)
Numérica EP*
adensamento
Análise
Variação com o carregamento e ao
Weber (2008)
2,5 a 9,0
Numérica EP*
longo da profundidade
Choobbasti et
Análise
Variação com o espaçamento das
4,4 a 5,2
al. (2011)
Numérica EP*
colunas
2,7 a 4,0 –
Análise
Aumentando ao longo da
Six et al. (2012)
EP*
Numérica E e
profundidade e constante com o
13 – E*
EP*
carregamento
*E = Modelo Elástico; EP = Modelo Elástico Perfeitamente Plástico
10 e 120

Analítica – E*
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A medição do valor do FC em diferentes profundidades, em campo ou laboratório, e a
consideração de todas as hipóteses em cálculos analíticos (como condição não drenada do
solo, construção não imediata do aterro, modelos elasto-plásticos da coluna e que considerem
o processo de adensamento da argila, além do efeito de arqueamento das tensões) é
extremamente complexa. Para esta obtenção, pode ser utilizado o MEF (com modelos
complexos do solo) ou teorias analíticas que considerem a plastificação e deformação
horizontal das colunas (mais próximo da realidade).
2.5. Fator de Redução de Recalques
Um dos intuitos principais do uso de colunas granulares é a redução da magnitude dos
recalques esperados. A fim de determinar a melhoria da capacidade de carga do solo em
função da redução dos recalques, calcula-se o fator de redução de recalques (FRR), também
denominado de fator de melhoramento (improvement factor), e designado pela letra n na
metodologia de Priebe (1995) e β por outros autores.
O FRR é a relação entre os recalques (ρ) previstos, que ocorreriam no solo natural
(sem a realização das colunas), e os recalques do solo melhorado com colunas de brita
(Equação 2.7).

FRR =

ρ ( sem _ colunas)
ρ (com _ colunas)

(2.7)

Baseado na proporção direta entre as deformações e as tensões efetivas (Equação 2.3 e
2.4) o valor de FRR pode ser calculado por:
∆σ ´ v
D

Ds
ε ( sem _ colunas)
FRR =
=
= 1 + CS  c − 1
ε (com _ colunas) ∆σ ´vf , s
 Ds

Ds

(2.8)

Ressalta-se que a definição destes fatores considera um recalque uniforme ao longo da
superfície do solo, o que não corresponde à condição real de campo, pois pode haver
recalques diferenciais entre coluna de brita e solo compressível. Estes recalques diferenciais
podem ter maior magnitude, dependendo da distância do ponto estudado ao centro da coluna e
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o espaçamento das colunas. Outro fator a ser considerado é a forma de aplicação das cargas, a
distribuição destas e o efeito de arco resultante.
Alamgir et al. (1996) abordam que para valores de coeficientes de substituição baixos,
inferiores a 0,01, o recalque de um ponto do solo situado na fronteira da célula unitária é
independente do recalque da coluna granular.
Aboshi et al. (1979) propõem utilizando a Equação 2.8 o cálculo de FRR como função
da geometria da solução geotécnica proposta (através do CS) e das características mecânicas
do solo e coluna granular (com base no valor de FC) (Equação 2.9). Os autores consideram
recalques uniformes na coluna e no solo ao redor, coeficiente de variação volumétrica (mv)
constante ao longo do processo de adensamento, e FC igual à razão entre os módulos de
deformação confinados da coluna e do solo. Priebe (1995) também utiliza a Equação 2.9 no
cálculo do FRR.
FRR = 1 + ( FC − 1).CS

(2.9)

Considerando os valores usuais de CS, entre 0,1 e 0,35, e a faixa do FC de 2 a 5, o
valor do FRR varia de 1,1 a 2,4. Esta faixa de valores está dentro dos valores obtidos em
diversas obras apresentadas por McCabe et al. (2009).
2.6. Capacidade de Carga

As colunas granulares são compostas por materiais sem coesão interna e que ao serem
carregados verticalmente tendem a se deformar radialmente, diferentemente de uma coluna
rígida. Esta deformação lateral é maior nas camadas superiores do solo mole, onde as tensões
horizontais in situ são menores. A Figura 2.13 apresenta uma comparação de comportamento
entre estacas rígidas, como as de concreto, e estaca/coluna granular. Semelhante a uma estaca
rígida, na coluna granular as forças verticais da coluna são equilibradas pela resistência de
ponta e pelo atrito lateral.
Com a tendência de deformação radial da coluna granular há o aparecimento de uma
tensão passiva no solo envolvente que é radial à coluna, chamada tensão de confinamento
radial (σr).
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Figura 2.13 – Comparação entre coluna rígida e granular

2.7. Tipos de Ruptura
2.7.1. Colunas isoladas
Conjuntamente com o cálculo de recalques esperados, a avaliação da capacidade de
carga da coluna de brita é de grande importância no uso de colunas granulares, principalmente
em casos de colunas isoladas. Esta avaliação se deve à necessidade de compatibilidade de
deformações e para evitar deformações verticais excessivas.
Os principais mecanismos de ruptura de colunas granulares em solos compressíveis
moles, quando estas são carregadas verticalmente e isoladas, são:
•

Excessiva expansão lateral (bulging) (Figura 2.14a);

•

Ruptura por cisalhamento no topo da coluna (shallow shear failure) (Figura
2.14b);

•

Insuficiência de resistência de ponta e atrito lateral (Figura 2.14c), válido tanto
para colunas isoladas quanto para colunas em grupo;
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Atrito Lateral

(b) Colunas Curtas
com Base Rígida:
Ruptura por
Cisalhamento

Resistência
de Ponta
Nota: Ruptura por cisalhamento
também ocorrer

Estrato competente
(pode não haver)
(a) Colunas Longas (flutuantes
ou não) – Falha por “bulging”

(c) Colunas Curtas
flutuantes: Ruptura
por Capacidade de
Carga

Figura 2.14 – Tipos de ruptura (FHWA, 1983)
O 1º tipo de mecanismo de ruptura bulging (embarrigamento) – expansão lateral da
coluna granular (Figura 2.14a) – devido à insuficiência de confinamento lateral é o
mecanismo mais condicionante para a ruptura de colunas isoladas (Dayte, 1982). Este tipo de
ruptura ocorre em uma determinada zona da coluna, situada próxima ao topo desta. Segundo
Dayte (1982) essa ruptura ocorre em profundidades de até 4 vezes o diâmetro da coluna,
superior ao indicado por FHWA (1983) que seria de 2 a 3 vezes.
A ruptura por cisalhamento no topo da coluna (Figura 2.14b) se assemelha ao
mecanismo de ruptura superficial de uma fundação rasa. Este tipo de mecanismo de ruptura
pode ser evitado, substituindo a camada superficial de solo por um material mais competente
(material granular bem compactado), ou depositando uma camada de material de aterro sobre
a coluna granular e seu entorno. Estas soluções visam o acréscimo da tensão vertical, bem
como o aumento do ângulo de atrito da superfície de ruptura, aumentando assim o fator de
segurança.
A verificação de capacidade de carga da coluna granular é semelhante à de uma estaca
rígida. Deve-se verificar se a resistência lateral e de ponta apresentam um valor do fator de
segurança (F.S.) compatível com o de projeto. A ruptura por insuficiência de resistência
lateral e de ponta é uma ruptura externa à coluna, que pode causar um deslocamento vertical
da coluna granular, impondo consequentemente deslocamentos verticais nas estruturas
apoiadas sobre estas (Figura 2.14c). O diâmetro da coluna granular e seu comprimento são as
principais características a serem modificadas para que não ocorra este tipo de ruptura. No
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caso de estacas granulares flutuantes (não comuns no Brasil), a capacidade de carga deve ser
bem estudada para que não haja excesso de deformações verticais. Nos casos mais correntes,
onde a coluna de brita é assente em um substrato competente, as cargas transmitidas pela
coluna, levando-se em consideração os diâmetros normalmente utilizados, são menores que as
resistentes pelo solo da ponta.
FHWA (1983) descreve que o processo de ruptura de uma coluna granular sem
encamisamento, em função da relação comprimento/diâmetro da coluna, ocorre da seguinte
forma:
•

Para colunas granulares com relação comprimento/diâmetro, inferior a 4, a

maior parte das tensões verticais na coluna serão transmitidas à ponta (visto que não há
comprimento suficiente para se mobilizar atrito ou coesão, lateralmente). Se o comprimento
da coluna for muito pequeno e a tensão na base da coluna for superior à capacidade de carga
de ponta, a ruptura por insuficiência de capacidade de carga ocorrerá antes da ruptura por
expansão lateral.
•

Para colunas granulares com comprimentos superiores a 4 diâmetros, a coluna

tem sua carga basicamente resistida por atrito lateral, não havendo assim uma ruptura por
capacidade de carga da coluna, sendo o condicionante para a ruptura a expansão lateral.
Hughes e Withers (1974) abordam que em profundidades de 6 a 7 diâmetros, as tensões
verticais na coluna são praticamente nulas, pois toda a tensão é resistida por atrito lateral
acima deste ponto. Assim, um aumento do comprimento da coluna granular não melhora a sua
capacidade de carga, sendo que esta afirmação deve ser verificada caso a caso. Para as argilas
moles do Rio de Janeiro o atrito lateral pode ser muito baixo.
•

Para colunas granulares com pontas em estratos rígidos, a resistência de ponta

é normalmente suficiente. Deste modo, a possibilidade de ruptura seria devido à expansão
lateral.
2.7.2. Colunas em grupo
FHWA (1983) argumenta que colunas de brita em grupo apresentam (isoladamente)
capacidade de carga ligeiramente superior quando comparada ao valor obtido em uma coluna
isolada. Isto se deve ao fato de haver um confinamento das colunas centrais devido à
existência de outras colunas em volta, aumentando a rigidez do conjunto.
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A verificação da insuficiência de resistência de ponta e atrito lateral também deve ser
realizada em um grupo de estacas. No caso de colunas de brita flutuantes, deve-se verificar o
recalque a ocorrer, semelhante ao caso de um grupo de estacas rígidas flutuantes.
Considerando-se um aterro de grandes dimensões sobre colunas de brita, há recalques
relativamente uniformes das colunas de brita e do solo mole abaixo do aterro (FHWA, 1983).
Pode também ocorrer, no caso de aterros do tipo rodoviário, um espraiamento dos recalques
(recalques maiores na região central do aterro), parecidos com os observados em aterros sem
colunas de britas (Figura 2.15). Também deve ser verificada a estabilidade lateral do aterro.

Figura 2.15 – Recalques em aterro rodoviários (FHWA, 1983)
Ambily e Gandhi (2007) apresentam (Figura 2.16) o formato de colunas carregadas
isoladamente e em conjunto (carga rígida) durante um ensaio em escala em laboratório.
Observa-se na Figura 2.16 que a coluna com toda a área carregada não possui um alargamento
no topo. Etezad et al. (2009) discute o artigo apresentado por Ambily e Gandhi (2007), e
aborda que o tipo de ruptura por expansão lateral de colunas não foi observado por diversos
autores quando a taxa de substituição é maior do que 10%, e usualmente, o modo de ruptura
em colunas em grupo ocorre na forma de um cisalhamento cônico (Figura 2.17).
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Figura 2.16 – Deformações nas colunas após o carregamento (Ambily e Gandhi, 2007)

Ruptura por
cisalhamento
cônico

Figura 2.17 – Tipo de ruptura para um grupo de colunas (Etezad et al., 2009)
Etezad et al. (2009) também argumentam que em obras com taxa de substituição
inferior a 10% a interação entre as colunas de brita pode ser negligenciada. Assim as colunas
passam a ter comportamento igual às colunas isoladas.
Almeida (1984) (ver também Almeida et al., 1986) mostrou que colunas de brita na
borda de um aterro com taxas de substituição inferior a 10%, em ensaios em centrífuga, com o
intuito de aumentar a estabilidade do aterro, não apresentaram embarrigamento. Este
comportamento se deve ao fato da localização das colunas (na borda do aterro), com
carregamentos inferiores aos do centro do aterro, além da deformação horizontal sofrida por
estas, com um padrão de comportamento do tipo apresentado na Figura 2.15.
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2.8. Cálculo de Parâmetros de Resistência do Solo Homogêneo Equivalente
O conceito de um sistema equivalente solo/coluna consiste em determinar os
parâmetros de resistência (c´ e φ´), além do peso específico e coeficiente de Poisson, de um
solo homogêneo (material compósito solo-coluna) que apresente as mesmas propriedades de
resistência e peso específico do conjunto solo/colunas de brita (Figura 2.18).

Figura 2.18 – (a) solo com colunas de brita – heterogêneo (b) solo homogêneo
(homogeneização)
Priebe (1995) argumenta que a instalação de colunas de brita aumenta a eficiência ao
cisalhamento de um solo melhorado, ou seja, a instalação é extremamente favorável na
melhoria da estabilidade da obra. Elementos rígidos, como colunas de concreto, sob tensões
de cisalhamento podem apresentam quebras sucessivas (efeito dominó), enquanto as colunas
de brita irão se deformar até que as cargas em excesso sejam transferidas para as colunas
vizinhas. Deste modo uma ruptura do talude de aterro não irá ocorrer antes que toda a
capacidade de carga de todas as colunas do grupo seja ativada.
Os valores do peso específico, coesão, ângulo de atrito e de dilatância para os solos
tratados podem ser calculados (Choobbasti et al., 2001) com base na porcentagem de
substituição (CS) de solo natural por brita, utilizando-se uma média ponderada:
γ

CS. γ

1

CS γ

(2.11)

c

CS. c

1

CS c

(2.12)

CS

(2.13)

CS.

1
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ν

CS. ν + (1 − CS)ν

(2.14)

ψ

CS. ψ + (1 − CS)ψ

(2.15)

onde o índice eq é relativo ao solo homogêneo equivalente; γ = peso específico; c =
coesão ; φ = ângulo de atrito; ν = coeficiente de Poisson ψ = ângulo de dilatância.
Usualmente os valores de coesão da coluna (cc) e ângulo de dilatância da argila (ψs)
são considerados iguais a zero, e o valor do coeficiente de Poisson igual a 0,3 (para este tipo
de problema), para as colunas e solo compressível.
Porém quando as equações são combinadas no critério de ruptura de Mohr-Coloumb
(

+

tan ) verifica-se que estas não atendem o modelo. Deste modo Choobbasti et al.

(2001) utilizam
τ

CS. τ + (1 − CS)τ

(2.16)

Substituindo as equações (2.12) e (2.13) na Equação (2.16) resulta em
tan

CS

!

tan(

")

+ (1 − CS)

#

tan(

$)

(2.17)

Considerando-se o fator de concentração de tensão (Equação 2.2) e as tensões verticais
(Equação 2.3) pode-se obter:
!

#

%&

(2.18)

'((%&)')&*
'

(2.19)

'((%&)')&*

Substituindo as Equações 2.18 e 2.19 na Equação 2.17, o ângulo de atrito equivalente
é calculado como:
tan)' +,-. . tan(

")

+ (1 − CS). β. tan(

$ )/

(2.20)

Priebe (1995) apresenta os valores de φeq e ceq como função do CS e do FRR calculado
no método (denominado de n), deste modo, a proporção da carga aplicada nas colunas (m)
pode ser calculada como:
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3

3

12)'( 3!4

1%55)'( 3! 4

2

(2.21)

%55

Devido a não consideração da redução do volume do solo compressível devido ao
“embarrigamento” das colunas de brita, principalmente em casos com baixos valores de CS, o
autor recomenda uma aproximação.

0´

2)'
2

%55)'

(2.22)

%55

Os valores de m e m´ podem ser obtidos na Figura 2.19, onde as linhas tracejadas se
referem a m e as sólidas a m’.
O valor do ângulo de atrito do solo homogêneo equivalente pode ser calculado como
tan

m´ tan

"

1

m´ tan

$

(2.23)

Priebe (1995) considera que o FRR é igual à Equação 2.9 (FRR = 1 + ( FC − 1).CS ) .
Assim, utilizando-se os valores de m (ao invés de m´, Figura 2.19 e Equação 2.21) as
Equações 2.20 e 2.23 são iguais.

Figura 2.19 – Proporção de carga nas colunas (Priebe, 1995)
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Priebe (1995) recomenda que o valor da coesão equivalente (ceq) (Equação 2.24)
também deve ser proporcional ao carregamento. Apesar desta suposição não ser baseada em
aspectos mecânicos do solo, é a favor da segurança, pois gera um valor baixo da coesão
equivalente.
´

(1 − 0´).

(2.24)

$

O FHWA (1983) admite, para o cálculo dos parâmetros equivalentes, a condição não
drenada do solo circundante (cs = Su e φ = 0º) e que a coluna não possui coesão (cc = 0kPa).
Deste modo os valores dos parâmetros são iguais a:
tan)' +,-. . tan
c

1 − CS)c

"

/

(2.25)
(2.26)

O valor do ângulo de atrito do solo homogêneo equivalente é função do valor do fator
de concentrações de tensões (FC), que pode variar ao longo da profundidade e durante o
processo de adensamento (Item 2.4). Assim, recomenda-se utilizar um valor conservativo do
em análises de estabilidade.
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2.9. Conclusões Parciais
Em uma etapa inicial de pesquisa e projeto deve ser adotado o conceito de célula
unitária para o uso de colunas de brita em solos compressíveis. Os demais conceitos
apresentados neste capítulo são de grande importância para o entendimento dos mecanismos
de transferência de carga e processo de adensamento dos solos, quando é utilizada esta
solução geotécnica.
O fator de concentração de tensões varia não só ao longo da profundidade, mas
também em função do tempo devido ao processo de adensamento. A definição do seu valor
deve ser cautelosa, pois há uma grande variação nos valores apresentados por diversos
autores.
O tipo de ruptura nas colunas de brita deve ser sempre verificado. Caso o valor do
coeficiente de substituição utilizado seja inferior a 10%, considerando-se as colunas internas
em um aterro de grandes proporções, as colunas tendem a ter um comportamento de colunas
isoladas, deste modo deverá ser estudado o tipo de ruptura que pode ocorrer. Para os casos
com coeficiente de substituição superior a 10% a ruptura das colunas pode ocorrer na forma
de um cisalhamento cônico.
O conceito de um sistema equivalente solo/coluna com um solo homogêneo (material
compósito solo-coluna) com a determinação de parâmetros de resistência (c´ e φ´) médios
deve ser utilizado com cautela, com valores conservativos, pois o fator de concentrações de
tensões (necessário para o cálculo) apresenta variação em seu valor ao longo do tempo e da
profundidade.
No Capítulo 3 será apresentada a revisão bibliográfica onde são utilizados os conceitos
gerais apresentados no Capítulo 2, juntamente com os parâmetros geotécnicos do material
granular.
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1. Introdução
Este capítulo apresenta uma revisão bibliográfica sobre colunas de brita incluindo:
• Uma resenha dos parâmetros geotécnicos do material granular das colunas que
serão utilizados nos capítulos seguintes desta pesquisa;
• Teorias para o comportamento do solo com colunas de brita e o desempenho de
colunas granulares, tanto para a capacidade de carga quanto para o cálculo da
estimativa de recalque;
• Estudos utilizando diversas técnicas – como modelos analíticos, numéricos,
modelos físicos 1g e com o uso de centrífuga geotécnica com diversos tipos de
carregamento;
• Estudos sobre os efeitos da instalação das colunas de brita nos solos moles,
realizados principalmente através de análises numéricas;
• O comportamento de aterros construídos sobre colunas de brita também será
abordado, incluindo obras realizadas no Brasil.
3.2. Parâmetros Geotécnicos do Material Granular da Coluna de Brita
Herle et al. (2009) apresentam a influência dos níveis de tensão e densidade relativa da
coluna de brita no valor do ângulo de atrito. Os autores mostram valores de ângulo de atrito,
para tensões de 8 a 1000 kPa, entre 41º a 64º (Tabela 3.1). No caso de níveis de tensões
menores que 500 kPa, o ângulo de atrito não é inferior a 40º (as exceções são o gnaisse e o
arenito, que de acordo com os autores são raramente utilizados como materiais de
construção).
Os autores também apresentam resultados de ensaios de cisalhamento direto, com
grandes dimensões, de diversas amostras com tensões normais entre 50 e 200 kPa, que
apresentam ângulos de atrito sempre superiores a 48º. Herle et al. (2009) concluem que para
valores baixos de tensões normais o ângulo de atrito é próximo a 50º [utilizado em projetos no
Reino Unido e Irlanda (McCabe et al., 2009)], e que o valor de 40º é normalmente muito
conservativo. Murugesan e Rajagopal (2010) também realizaram ensaios de grandes
dimensões, mas com tensão normal de 300 kPa, e obtiveram um ângulo de atrito igual a 41,5º.
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Tabela 3.1 – Compilação de ângulos de atrito de diversos autores (Herle et al., 2009)
φmax (°)
φmin (°)
[σmin]
[σmax]
2
(kN/m ) (kN/m2)
60.1
42.2
basalto
[40]
[1000]
52.7
42.2
seixo rio
[40]
[1000]
50.8
34.4
gnaisse
[40]
[1000]
64.0
43.0
dolomita
[15]
[500]
54.0
40.0
dolomita
[15]
[500]
64.2
45.6
basalto
[27]
[695]
60.1
37.4
arenito
[27]
[695]
52.2
45.6
vários
[30]
[170]
53 - 61
45 – 51
gabro
[100]
[500]
44 – 49 41 – 44
gabro
[100]
[500]
seixo rio
49.6
44.8
[50]
[290]
seixo rio
51.3
46.9
[100]
[590]
42 -55
36 – 47
vários
[50]
[700]
71.8
45.6
basalto
[8]
[240]
70.0
51.1
basalto
[8]
[120]
onde σmin/max = tensão normal mínima e máxima nos
Brita

Dados do Ensaio

TX
TX
TX, d10= 6mm
TX, γ= 1.7g/cm3
TX, γ= 1.5g/cm3
TX
TX
TX
CD
CD
TX, dmax=63.5mm
TX, dmax=174mm
TX
TX
TX, d50=39mm
ensaios de cisalhamento direto

(CD) ou a tensão de confinamento mínima e máxima em ensaios triaxiais (TX),
respectivamente.
Estudos realizados por Barksdale e Goughnour (1984) em 3 obras nos Estados Unidos
foram aferidos com 3 métodos de cálculo distintos (equilíbrio limite, método incremental de
Goughnour e Bayuk, e método dos elementos finitos), e permitiram aos autores concluírem
que a adoção de um ângulo de atrito interno de 38º é conservativo.
A Tabela 3.2 mostra uma compilação de valores do ângulo de atrito (φ´c) e Módulo de
Elasticidade (Ecol) das colunas de brita apresentados em diversos trabalhos. Observa-se uma
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grande variabilidade no valor de Ecol, com diferenças de até 2700%. Há também uma variação
no φ´c, com valores entre 38º e 53º.
Castro e Sagaseta (2009) utilizam uma faixa para os valores do ângulo de dilatância da
coluna (ψc) entre 0 e 20º, Choobbasti et al. (2011) apresentam valor de 10º e Guetif et al.
(2007) 8º. Diversos autores como Six et al. (2012), Domingues (2005) e Ambily e Gandhi
(2007) utilizam o valor do ângulo de dilatância igual a 0º. Devido à falta de concordância na
literatura técnica, será utilizado neste trabalho o valor conservativo de ψc = 0º como padrão.
Duncan et al. (1980) apresentam uma compilação de ensaios de laboratório de
diversos tipos de solo onde são apresentados parâmetros geotécnicos a serem utilizados em
modelos hiperbólicos (Duncan e Chang, 1970). Devido à falta de ensaios para a comprovação
destes valores no local de estudo do Capítulo 5, 6 e 7, este tipo de modelo não entrou no
escopo da pesquisa.
O valor do coeficiente de permeabilidade da coluna de brita também já foi estudado
por diversos autores. Han (2010) apresenta uma compilação de pesquisas em campo e
laboratório onde foram obtidos valores do coeficiente de permeabilidade da coluna de brita de
15 a 100 vezes o coeficiente de permeabilidade do solo ao redor da coluna. O autor discute
que durante a instalação das colunas de brita foi observada a mistura do solo local com a brita,
chegando a 20% do peso total da coluna. Adalier e Elgamal (2004) também discutem que
diferentes estudos estimaram esta mesma porcentagem de mistura, e que geralmente a
medição em campo do coeficiente de permeabilidade das colunas é de difícil realização.
O FHWA (1980) aconselha o cálculo do coeficiente de permeabilidade da brita através
da Equação 3.1.
2.19(D10 )

1.478

k v ,col =

n 6.654

(P200 )0.597

(3.1)

onde kv,col – coeficiente de permeabilidade vertical do dreno de material granular (m/s);
D10 – diâmetro efetivo correspondente a 10% de material passante (mm);
P200 – porcentagem das partículas que passam na peneira 200;
n – porosidade;
Através da Equação 3.1, Han (2010) obteve um valor do coeficiente de permeabilidade
vertical igual a 314 vezes ao do solo ao redor da coluna.
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Tan et al. (2008) utilizou uma razão dos coeficientes de permeabilidade (entre coluna
e solo circundante) de 10.000 vezes, com boa comparação com dados de campo.
Tabela 3.2 – Valores de Ecol e φ´ para colunas de brita, de diversos autores
Parâmetros
Referência
Ecol (MPa)
φc´ (º)
30-100

–

Lambe e Whitman (1979).

38 – 45

FHWA (1983)

–

38 – 42

Besançon et al. (1984)

–

41

Mitchell e Huber (1985)

100 - 200

–

EAU (1990; 1992)

–

38

Domingues (2005)

30

38

Mestat et al. (2004 e 2006)

55

43

Ambily e Gandhi (2007)

32

38

Guetif et al. (2007)

70

35

Gäb et al. (2009)

30

40

Tan et al. (2008)

22,5 – 67,5

41 - 53

Cimentada e Da Costa (2008)

96

48

Berilgen et al. (2008)

32

38

Bouassida et al. (2009)

14

–

Weber et al. (2009)

–

> 40

Herle et al.(2009)

100

38

Castro e Sagaseta (2009)

75

40

Foray et al. (2009)

–

41,5

Murugesan e Rajagopal (2010)

55

43

Choobbasti et al. (2011)

60

38

Six et al. (2012)

30 – 58 e
7 – 21 (para projeto)

FICHTNER (2008b) apresentou estudos de avaliação da qualidade de 6 (seis) colunas
de brita instaladas no pátio de minério da Siderúrgica ThyssenKrupp Companhia Siderúrgica
do Atlântico – TKCSA (local de estudo dos Capítulos 5, 6 e 7). As colunas foram escavadas
(exumadas) até 0,7 m dentro da camada argilosa (escavações de 2,5 m de profundidade), com
o intuito de verificar o diâmetro das colunas, realizar ensaios de granulométrica (com
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posterior cálculo do coeficiente de permeabilidade da coluna) e verificar a contaminação do
material da coluna com o solo argiloso ao redor. A Tabela 3.3 apresenta os valores do
coeficiente de permeabilidade das colunas exumadas.
Tabela 3.3 – Coeficiente de permeabilidade das amostras de coluna de brita

Referência
FICHTNER
(2008b)
Equação 3.1

k (m/s)
Amostra
Amostra
N°3
N°4

Amostra
N°1

Amostra
N°2

Amostra
N°5

Amostra
N°6

0,10

1,16

1,96

5,87 x 10-5 5,68 x 10-3 1,04 x 10-3

3,10 x 10-2

0,17

0,40

2,59 x 10-5 2,08 x 10-3 5,41 x 10-4

As colunas observadas apresentavam diâmetro entre 0,95 a 1,10 m (dentro da variação
de projeto, que previa colunas com 1,0 m de diâmetro) com uma forma circular bem definida.
As colunas de brita estavam limpas e nas 6 colunas escavadas a região de mistura de solo
natural com brita era pequena, conforme pode ser observado na Figura 3.1, mesmo no caso
onde a granulométrica das amostras retiradas apresentou grande porcentagem de finos.

Argila

Coluna

Figura 3.1 – Detalhe da interface coluna de brita – argila mole na coluna da amostra 4
(FICHTNER, 2008b)
O valor máximo do coeficiente de permeabilidade vertical da argila no local é da
ordem de 1x10-8 m/s. Para garantir a eficiência de um material como dreno, este deve possuir
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coeficiente de permeabilidade 1000 vezes superior à camada argilosa (FICHTNER, 2008b, e
Lima, 2007), mesmo para as amostras com maior quantidade de finos (Amostras 4 e 6) esta
relação é atendida.
Garga e Medeiros (1995) também observaram que não houve infiltração da argila nos
vazios do material granular em colunas de brita instaladas com o auxílio da cravação de um
tubo metálico, em aterros experimentais realizados na década de 70 no Rio de Janeiro.

3.3. Métodos de Cálculo Clássicos
Diversas teorias foram propostas nos últimos 30 anos, a fim de analisar o
comportamento do solo com colunas de brita e o desempenho de colunas granulares, tanto
para a capacidade de carga, quanto para o cálculo da estimativa de recalque. Ressalta-se que a
capacidade de carga da coluna é função do diâmetro construído da coluna (consequência do
equipamento empregado e do solo local). A experiência dos construtores nas áreas onde serão
construídas as colunas de brita é de vital importância para se determinar o diâmetro a ser
construído da coluna.
A Tabela 3.4 apresenta uma compilação de diversas metodologias propostas ao longo
dos anos até os dias atuais. Nesta seção são apresentados alguns métodos mais importantes
(clássicos) com maiores detalhes.
Greenwood (1970) propôs um gráfico empírico para a determinação do FRR,
considerando o espaçamento das colunas e a resistência não drenada do solo circundante.
Balaam e Booker (1981) propuseram soluções analíticas para prever o recalque em fundações
rígidas sobre solos tratados com colunas de brita totalmente penetrantes e em um grande
grupo (colunas ao redor da fundação também).
Schweiger e Pande (1986, apud Shahu et al., 2000) realizaram uma análise numérica
de fundações sobre colunas de brita. Canetta e Nova (1989, apud Shahu et al., 2000)
apresentaram métodos numéricos para análise de solos com a inclusão de colunas granulares.
Alamgir et al. (1993) propuseram uma abordagem elástica para calcular as tensões em
colunas granulares e o solo considerando a teoria de deformações iguais para ambas.
Posteriormente Alamgir et al. (1996) apresentaram a solução considerando o efeito de
deformações diferenciais. Poorooshasb et al. (1996) e Alamgir e Miura (1997, apud Shahu et
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al., 2000) consideraram abordagens analíticas com equações diferenciais para o estudo do
comportamento das colunas ao longo do tempo. Shahu et al. (2000) apresentam uma análise
simples teórica considerando um aterro granular acima das colunas de brita.
Tabela 3.4 – Compilação dos Métodos de Cálculo Clássicos (adaptado de Hu, 1995).

Método

Thorburn e McVicar (1968)
Mattes e Poulos (1969)
Greenwood (1960)
Hughes e Withers (1974)
Baumann e Bauer (1974)
Greenwood (1970)
Thorburn (1975)
Hughes et al. (1977)
Priebe (1976)/(1995)
Balaam et al. (1978)
Madhav e Vitkar (1978)
Brauns (1978)
Goughnour e Bayuk (1979)
Aboshi et al. (1979)
Maghav et al. (1979)
Balaam e Booker (1981)
Van Impe e de Beer (1983)
Barksdale e Bachus (1983)
Balaam e Polous (1985)
Gerrard et al. (1984)
Asaoka et al. (1984)
Pande et al. (1994)
Alamgir et al. (1993)
Alamgir et al. (1996)
Pulko e Majes (2005)
Castro (2008)/ Castro e
Sagaseta (2009)

Colunas Isoladas
Capacidade Recalque
de Carga
X
X
X
X

Colunas em Grupo
Capacidade Recalque Recalque
de Carga
Fundação Fundação
Flexível
Rígida

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X
X

X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
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3.3.1. Método Empírico de Thorburn (1975)
Thorburn (1975) apresenta uma metodologia de cálculo para colunas granulares sem
encamisamento executadas com vibradores do tipo “Keller”. O autor propôs uma regra
empírica para a avaliação da carga admissível para colunas granulares, isoladas ou em grupo,
carregadas verticalmente no topo. No caso de grupo de estacas, o método propõe que toda a
carga aplicada é transmitida para as colunas granulares.
O diâmetro da coluna (d), proposto pelo método, é calculado a partir da Equação 3.2.
Segundo o autor, a equação apresentada já engloba um fator de segurança para a ruptura a
curto e longo prazo, após o adensamento do solo ao redor da coluna. Ressalta-se que
Thorburn (1975) apresenta resultados para argilas com resistência não drenada (Su) entre 20 e
40 kPa, que são valores muito superiores aos obtidos nos depósitos de argila mole na Baixada
de Jacarepaguá (Baroni, 2010, e Almeida e Marques, 2010).

d (m) ≈ 1,13 − 0,0116⋅ Su (kPa)

(3.2)

3.3.2. Teoria da Expansão de Cavidades
A técnica de construção de coluna de brita pelo método de vibrosubstituição gera uma
cavidade no solo no momento da introdução do vibrador, bem como a expansão desta
cavidade no momento da compactação e alargamento da coluna de brita em si. O processo de
instalação de colunas granulares em solos argilosos saturados ocorre de modo relativamente
rápido onde pode ser considerado um comportamento não drenado do solo. Deste modo temse modelado este sistema com a teoria de expansão de cavidades cilíndricas.
A grande parte das teorias de expansão de cavidade cilíndrica são elasto-plásticas,
onde o solo próximo à cavidade que está sendo expandida se encontra em estado plástico,
enquanto o solo ao redor desta zona se encontra no estado elástico. O valor da tensão
horizontal que ocorre no solo após a expansão de uma cavidade pode ser calculado com a
teoria de expansão de cavidade, verificando-se analiticamente o valor da variação do
coeficiente de empuxo.
As diversas teorias de expansão de cavidade cilíndrica têm sido utilizadas para se
determinar o valor da poropressão gerada durante o processo de construção da coluna de brita
(Castro, 2007), o valor da tensão horizontal ao redor da coluna após o processo de construção
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das colunas (Egan et al., 2008) e a capacidade de carga de uma coluna de brita isolada
(FHWA, 1983).
A construção da coluna causa um aumento do raio da cavidade de um valor nulo até o
diâmetro da coluna. Deste modo, o valor limite da tensão horizontal no solo argiloso em volta
da coluna (Gibson e Anderson,1961; Vesic, 1972) é igual a:




Esol
  =

2
⋅
S
.(
1
+
ν
)
u
sol  



σ r , f ( sol ) = σ r ,0( sol ) + S u 1 + ln


(3.3)

ou

σ r , f ( sol ) = σ r ,0( sol ) + ϖS u

(3.4)

onde, σr,0(sol) é a tensão radial em repouso e σr,f(sol) a tensão radial na situação de ruptura; Esol é
o módulo de elasticidade do solo; Su é a resistência não drenada do solo e ν é o coeficiente de
Poisson.
FHWA (1983) recomenda para uso na teoria da expansão de cavidade o valor de Esol
para a camada compressível igual a 11.Su, para solos não orgânicos moles a rijos. Para solos
orgânicos com valores de IP >30 o valor de Esol é igual a 5.Su. Entretanto, estes valores não
são compatíveis com os obtidos para as argilas brasileiras e argilas orgânicas, com IP > 50,
que possuem valores de Eu/Su = 150 (Lacerda e Almeida, 1995) e entre 100 e 300 (Duncan e
Buchignani, 1975), respectivamente.
Considerando-se o valor de ν = 0,5 (condição não drenada) e valores de Eu/Su de 100 a
300, o valor de ω varia entre 3,5 e 4,6.
3.3.3. Método Semi-Empírico de Hughes e Withers (1974)
Durante a década de 70 diversos autores, baseados na teoria das cavidades cilíndricas
proposta por Vesic (1972) e também nos resultados de diversos ensaios, propuseram a
estimativa da tensão vertical máxima suportada por uma coluna granular isolada. Hughes e
Withers (1974) apresentam uma metodologia semi-empírica.
Este método é baseado no estado de equilíbrio limite do solo circundante e da coluna.
A ruptura da coluna é considerada como ocorrendo por expansão lateral, simulando-se esta
analogamente ao ensaio pressiométrico, onde quanto maior a expansão da coluna, a tensão
42

radial do solo circundante se aproxima do valor máximo de resistência. A tensão limite do
solo é calculada de acordo com Gibson e Anderson (1961), e considera o comportamento do
solo como elástico perfeitamente plástico (Equação 3.3).
Esta metodologia é válida para o caso de uma coluna granular isolada. De acordo com
os autores, o uso desta metodologia para colunas em grupo pode ser utilizada ignorando-se os
efeitos de adensamento e aumento da resistência provocados pela instalação da coluna, além
de considerar o comportamento igual da coluna, seja esta isolada ou parte de um grupo.
Quanto à tensão máxima resistida pela coluna podemos admitir que na zona superficial
da coluna (profundidade de até 4 vezes o diâmetro da coluna), há uma zona mais propícia à
expansão lateral. Considerando-se que esta zona se encontra também no estado de ruptura,
temos a seguinte expressão para a tensão efetiva vertical da coluna (Equação 3.5).

σ´v ,f (col ) =

(1 + senφ´col )
.σ´r ,f ( col )
(1 − senφ´col )

(3.5)

No momento da ruptura a tensão radial do solo circundante é igual à tensão radial na
coluna granular (σr,f(sol) = σr,f(col) ). Assim, substituindo a Equação 3.4 na Equação 3.5 teremos:

σ ´v , f (col ) =

(1 + senφ´col )
.(σ ´r , 0( sol ) +ϖ .S u )
(1 − senφ´col )

(3.6)

Ensaios realizados por Hughes e Withers (1974), com o carregamento de colunas de
areia isoladas (com 150 mm de comprimento e diâmetros de 12,5 a 38 mm) (Figura 3.2),
permitiram a proposição de uma expressão geral simplificada para o cálculo da tensão efetiva
vertical de ruptura da coluna:

σ´ v ,f ( col ) = 25.S u

(3.7)

Ressalta-se que Hughes e Withers (1974) consideraram que o comportamento de
colunas isoladas é igual ao em grupo.
Utilizando a proposta de Thorburn (1975) para o cálculo do diâmetro da coluna
granular (Equação 3.2), a tensão de ruptura (Qf), por expansão lateral da zona superior, para a
coluna granular pode ser calculada como:
Q f = A.σ ´v , f ( col ) =

π
4

d ².σ ´ v , f ( col ) =

25π
.S u .(1,13 − 0,0116 ⋅ S u )²
4

(3.8)
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Figura 3.2 – Modelo simples de ensaio de coluna de brita (Hughes e Withers, 1974)
A Figura 3.3 apresenta a tensão vertical de ruptura calculada por este método para
valores de Su de 0 a 50 kPa. Verifica-se que para valores de Su superiores a 30 kPa, há uma
variação inesperada da curva, apresentando uma queda no valor da tensão de ruptura. Os
depósitos de solos argilosos da região da Baixada de Jacarepaguá apresentam normalmente
valores de Su de até 20 kPa, deste modo, o valor da tensão vertical máxima seria igual a 320
kPa. Os autores sugerem que a carga admissível da coluna seja calculada utilizando-se um
fator de segurança igual a 3.

Figura 3.3 – Tensão vertical de ruptura em coluna isolada
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3.3.4. Método de Greenwood (1970)
Greenwood (1970) desenvolveu o primeiro método empírico para o cálculo da redução
da magnitude dos recalques para fundações de grandes dimensões sobre colunas granulares de
brita. As curvas propostas na metodologia definem o FRR com base na resistência não
drenada do solo e o tipo de construção das colunas, vibrosubstituição (técnica mais comum no
caso de solos finos) ou vibrocompactação (usualmente para solos granulares).
O autor considera que as colunas estão apoiadas em um estrato mais rígido e não são
considerados os recalques imediatos ou por deslocamentos causados pelas tensões cisalhantes.
A Figura 3.4 apresenta o FRR para diversos espaçamentos de coluna.

Figura 3.4 – FRR para diferentes espaçamentos de coluna (Greenwood, 1970)
3.3.5. Método de Balaam e Booker (1981 e 1985)
A Figura 3.5 apresenta os valores da deformação específica vertical (εz) puramente
elástica do conjunto coluna-solo (Balaam e Booker, 1981), com a variação da razão dos
módulos de elasticidade da coluna e do solo, em conjunto com a variação do espaçamento das
colunas de brita. Os coeficientes 1 e 2 se referem a valores da coluna de brita e argila,
respectivamente.
Balaam e Booker (1985) abordam que há uma sobreavaliação da redução dos
recalques na metodologia proposta anteriormente em 1981, onde foram utilizadas análises
puramente elásticas. Assim, foi proposta uma nova metodologia que incorporava o
comportamento elástico perfeitamente plástico para as colunas granulares, utilizando uma lei
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de fluxo não acoplada e o critério de ruptura de Mohr-Coulomb. Também foi incorporado na

1
788

nova metodologia o ângulo de dilatância do material da coluna, com um valor entre 0 a φ´.

Figura 3.5 – Deformação específica vertical do conjunto coluna-solo com a variação do
espaçamento (Balaam e Booker, 1981)
onde: qA= tensão vertical aplicada na superfície; a = raio da coluna de brita; b = raio da área
de influência; E = módulo de elasticidade
A solução proposta considera a condição de continuidade de tensões e deformações
nas direções verticais e horizontais na interface solo circundante/coluna granular. Os autores
apresentaram a relação tensão-deformação através de parâmetros normalizados, para variados
espaçamentos e outros parâmetros.
A Figura 3.6 mostra os resultados obtidos pela nova metodologia (Balaam e Booker,
1985),

juntamente com uma comparação com a metodologia proposta anteriormente

(Balaam e Booker, 1981 – curva mais íngreme), para uma relação de diâmetro de
influência/diâmetro da coluna igual a 2, e também no caso de não existirem colunas de brita.
Verifica-se uma boa concordância entre os resultados da nova proposta e de análises
numéricas com método de elementos finitos.
É possível observar na Figura 3.6 a afirmação original que a metodologia anterior
superestimava a redução dos recalques, curva de “resposta elástica”, e que a nova
metodologia proposta apresenta uma redução na rigidez do conjunto solo/coluna durante o
aumento do nível das tensões.
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Figura 3.6 – Curvas de tensão-deformação com diferentes análises e relação do diâmetro de
influência/diâmetro de coluna igual a 2. (Balaam e Booker, 1985)
onde qa= tensão vertical aplicada na superfície; δ= recalque na superfície; γ = peso específico
da argila; h = comprimento da coluna e Es = módulo de elasticidade da argila

Balaam e Booker (1985) também realizaram diversos estudos paramétricos avaliando
a influência de cada parâmetro na comparação dos recalques apresentados pelas duas
metodologias.
Os autores também apresentaram uma comparação da metodologia proposta por eles
com outras existentes na literatura (Figura 3.7). Ressalta-se que esta comparação não é trivial,
visto as diferenças existentes entre as hipóteses de cálculo das diversas metodologias
propostas. No caso das curvas de Balaam e Booker (1985) foi utilizado o valor de de/d = 2.
Verifica-se na Figura 3.7 que para espaçamento entre colunas de 2,25 m, excluindo-se
as curvas de Greenwood (1970) o FRR (n na Figura 3.7) apresenta valores entre 1,66 e 2,22.
Para o caso de espaçamento de colunas igual a 2,0 m, o valor médio de FRR pode ser definido
como 2.

47

Figura 3.7 – Comparação dos resultados de diversas teorias de cálculo (Balaam e Booker,
1985)
3.3.6. Método de Priebe (1995)
A metodologia proposta por Priebe (1995) foi baseada na variação do coeficiente de
empuxo gerado pela vibrosubstituição e não leva em consideração a densificação do solo ao
redor das colunas. Esta proposta é baseada na proposição de 1976 (Priebe, 1976), que vem
sofrendo alterações ao longo do tempo, sendo amplamente utilizada ao redor do mundo e a
mais utilizada em projetos de vibrosubstituição (Yee e Raju, 2007).
Priebe (1995) considera a coluna fundada em estrato rígido; material da coluna
incompressível (a compressibilidade da coluna será levada em consideração em outra etapa);
os pesos específicos da coluna e argila não são considerados.
A partir das considerações efetuadas a coluna não pode romper por falta de capacidade
de carga na ponta, e qualquer recalque na área carregada é resultado da deformação radial da
coluna, que é constante em todo o comprimento da coluna (pois foram desprezados os pesos
dos materiais).
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O autor admite que o material da coluna possa romper por cisalhamento e está no
estado plástico (estado ativo), enquanto o solo ao redor responde elasticamente. O solo
compressível é deslocado durante a instalação da coluna até o ponto em que a razão entre as
tensões verticais e horizontais corresponde ao valor do coeficiente de empuxo K = 1. O
resultado destas hipóteses foi expresso como o fator básico de melhoria (n0) (Equação 3.9),
que representa o FRR.
n0 = 1+

A c  0,5 + f (ν s , A c / A ) 
− 1
.
A  K aC .f (ν s , A c / A ) 

f (ν s , A c / A ) =

(1 − ν s ).(1 − A c / A )
1 − 2ν s + A c / A

K aC = tan ²(45º−ϕc / 2)

(3.9)

(3.10)

(3.11)

O valor do coeficiente de Poisson igual a νs=1/3 é adequado à situação final de
recalque na maioria dos casos (condição drenada), levando a uma simplificação da Equação
3.9.
n0 = 1+


Ac 
5 − Ac / A
− 1
.
A  4.K aC .(1 − A c / A ) 

(3.12)

A Figura 3.8 apresenta a relação entre o fator n0 (representado como n), o ângulo de
atrito do material da coluna e a razão A/Ac.
Como o material da coluna é compressível, Priebe (1995) introduziu um fator de
correção no cálculo do fator de melhoria. Para casos de troca total de solo por colunas de brita
(A/Ac = 1), o valor de n0 não terá magnitude infinita, e será, no máximo, igual ao valor da
razão entre o módulo de rigidez confinado do material da coluna e do solo (Dcol/Dsol). Este
valor máximo ocorre, pois se houver toda a substituição da camada compressível por material
granular, ainda haverá deformações verticais (compressão do material das colunas).
O autor determinou o valor do CS onde o fator básico de melhoria é igual à Dcol/Dsol.
Assim, como uma aproximação, a compressibilidade da coluna foi considerada reduzindo-se o
valor do fator de melhoria com a consideração de um acréscimo no valor de A/Ac,
denominado de ∆A/Ac. A partir da Figura 3.9 define-se o valor de ∆A/Ac, acresce-se este valor

;;;;;;" = A/Ac + ∆A/Ac) e utilizando a Figura 3.8 novamente obtêm-se o fator
ao valor de A/Ac (;9/9

n1 .
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Figura 3.8 – Fator de melhoria do solo (Priebe, 1995)

Figura 3.9 – Consideração da compressibilidade da coluna (Priebe , 1995)
A próxima etapa na metodologia proposta por Priebe (1995) foi a consideração do
peso da coluna e solo envolvente. A consideração destes novos fatores resulta que a diferença
de tensões horizontais entre a coluna e o solo circundante reduz proporcionalmente o
embarrigamento das colunas. O aumento da tensão efetiva horizontal no material circundante
gera um maior suporte lateral das colunas, que consequentemente passam a suportar uma
carga maior.
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Para essa consideração, o autor propôs um fator de profundidade fd que, ao ser
multiplicado pelo valor n1, criaria um parâmetro de redução de recalques que seria função da
profundidade e da tensão aplicada. Este novo parâmetro foi denominado de n2 = fd . n1. O
valor de fd pode ser calculado conforme a Equação 3.13. Diversas hipóteses, simplificações e
aproximações foram efetuadas para a obtenção deste parâmetro. Priebe (1995) apresenta com
maior detalhamento cada uma destas. Uma hipótese que merece destaque é a não
consideração da tensão aplicada na superfície atuando no solo circundante, sendo assim a
favor da segurança, pois não considera um aumento nas tensões verticais, e consequentemente
horizontais, no solo circundante, gerando assim maiores recalques (maior embarrigamento das
colunas).
fd =

1
 y.Σ( γ sub .∆d ) 
1 −

p



(3.13)

onde o valor de y (denominado fator de influência) deve ser calculado na Figura 3.10;

γsub e ∆d é o peso específico submerso (ou natural quando acima do nível d´água) e espessura
de cada camada de solo circundante que haja coluna de brita, respectivamente; p é a tensão
vertical aplicada na superfície.

Figura 3.10 – Determinação do fator de profundidade
O autor indica que sempre na Equação 3.13, deverá sempre ser utilizado o menor valor
de γsub de cada camada de solo, sendo assim a favor da segurança.

51

Priebe (1995) aborda que, como em quase todos os casos de ruptura, a superfície
correspondente atravessa diversas profundidades do solo, deste modo recomenda-se que o
fator n1, ao invés de n2, seja utilizado no cálculo dos parâmetros do solo homogêneo
equivalente para análises de estabilidade.
Devido às aproximações e simplificações utilizadas pelo método, há a necessidade da
adoção de controles de compatibilidade. O 1º fator de compatibilidade tem como base o valor
máximo da força atuante na coluna, para que a coluna granular não apresente um recalque
maior que o recalque do conjunto. Assim, o valor de fd pode ser calculado de acordo com a
Figura 3.11, sendo seu valor sempre superior à unidade. Caso o valor de fd seja inferior à
unidade este não deve ser utilizado. Foi mantida a mesma nomenclatura e símbolos utilizados
por Priebe (1995), assim há uma duplicidade na simbologia com a letra y. O parâmetro y das
Figuras 3.10 e 3.11 não têm nenhuma correlação, e são completamente independentes.

Figura 3.11 – Valor limite do fator de profundidade
Para que o recalque da coluna, devido a sua compressibilidade e a carga aplicada a ela,
não seja maior que o recalque do solo em volta foi introduzido um limite ao valor máximo do
fator de melhoria (Equação 3.14) quando se consideram os recalques da coluna e solos iguais.
n max = 1 +

Ac
A

D

. c − 1
 Ds


(3.14)
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;;;;;;" ,
Na Equação 3.14 o valor de Ac/A deverá ser o valor real, e não o valor ;9/9

modificado com o acréscimo. Esta equação é igual à apresentada por Aboshi et al. (Equação
2.9).
3.3.6.1.

Estudos sobre o Método de Priebe (1995)

A metodologia apresentada por Priebe (1995) é a mais utilizada em projetos, mas por
se tratar de um método semi-empírico, com diversas simplificações, adaptações, extensões e
suplementos ao longo dos anos, apresenta algumas inconsistências e já foi criticada por
Ellouze et al. (2010) e Bouassida (2003). Por outro lado, McCabe et al. (2009) apresenta o
resultado de diversas obras instrumentadas onde o método de Priebe apresentou bons
resultados na obtenção do FRR.
Ellouze et al. (2010) apontam várias inconsistências matemáticas de cálculo
apresentada por Priebe (1995). Entre estas, citam-se a falta da explicação da superposição dos
estados de tensão da hipótese de expansão de cavidade sem deformação vertical com os
recalques gerados pelo carregamento vertical. A metodologia proposta por Priebe apresenta
erros de apresentação em fórmulas de uma versão para outra do método, problemas nas
considerações realizadas (ex.: desconsiderar inicialmente o peso específico do solo, e adotar
depois) e a falta de explicação de passos na metodologia.
Foi realizada uma comparação entre o método de Priebe (1995), o método de
Bouassida et al. (2003) – artigo que foi baseado o software Columns – entre outros, com os
dados de duas obras instrumentadas. Ellouze et al. (2010) concluem que o método de Priebe
obteve resultados diferentes quando comparado com outros métodos e que devido à natureza
semi-empírica deve ser utilizado cuidadosamente. Entretanto, os autores apresentam somente
o resultado da leitura de campo de uma das obras, o que reduz a força da crítica à metodologia
de Priebe.
Uma compilação de 18 projetos instrumentados onde foram instaladas colunas de
brita, através do método de vibrosubstituição, foi apresentada por McCabe et al. (2009). No
banco de dados apresentado há obras de aterros, sapatas e tanques de armazenamento. A
profundidade das colunas varia de 4,0 m a mais de 20 m, com espaçamentos de 1,50 a 2,50 m.
A Figura 3.12 apresenta os valores de FRR (n0 do método de Priebe, 1995) para
diversas obras com relação de área de carregamento pela altura da coluna alta (colunas em
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grupo), comparando com a curva de Priebe (1995) para um φ´=40º (valor típico utilizado em
projetos) e o valor do fator básico de melhoria n0 (Equação 2.13). Esta curva foi selecionada
para a comparação devido à falta de dados para se calcular os fatores n1 e n2. Pode se observar
que a Equação 3.12 consegue prever bem o valor do FRR. Mitchell e Huber (1985) também
obtiveram recalques, observados em instrumentação, compatíveis com os valores de FRR
calculados pelo método de Priebe.

Figura 3.12 – FRR versus A/Ac para colunas em grupo (McCabe et al., 2009)

Six et al. (2012) apresentam a comparação do método de Priebe com resultados
obtidos com o ABAQUS (Figura 3.13). Observa-se que para valores de ∆q/Es ≥ 0,04 (∆q é o
carregamento aplicado) a curva dos resultados do ABAQUS com o coeficiente de empuxo do
solo igual a 1,0 (suposição do método de Priebe) é bem próxima à curva de Priebe. Verificase que para situações das colunas com pouca plastificação (série de quadrados representando
o estado da coluna dentro da Figura 3.13), esta concordância não é observada, pois o método
de Priebe considera a plastificação total das colunas.
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Figura 3.13 – FRR – PRIEBE x FEM (ABAQUS) (adaptado de Six et al., 2012)
3.4. Métodos de Cálculo Recentes

3.4.1. Método de Pulko e Majes (2005)
Pulko e Majes (2005) apresentam uma solução analítica considerando a coluna como
um material elasto-plástico, com critério de ruptura do tipo Mohr-Coulomb e dilatância
constante. A argila é considerada como um material elástico linear. A solução obtida é para a
situação final (recalque final), com a variação das tensões ao longo da profundidade e a
consideração da plastificação parcial ou total da coluna.
Os valores das deformações verticais elásticas obtidas através da proposta de Balaam e
Booker (1981) (recalques elásticos) foram utilizados como base para o cálculo das
deformações plásticas.
O valor do recalque total é obtido integrando-se as deformações ao longo da coluna,
seja para a situação das colunas totalmente plastificadas quanto para o caso de parte das
colunas estarem plastificadas. Os resultados obtidos foram comparados com análises
numéricas (elementos finitos), com boa compatibilidade.
Os autores verificaram (utilizando de/dc = 3, ϕc = 40°) que para carregamentos
superiores a 0,5Hγ´s (0,5 x comprimento da coluna x peso específico submerso do solo
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compressível) a influência da razão do módulo de elasticidade da coluna com o do solo se
torna desprezível devido à plastificação das colunas (Figura 3.14).

Figura 3.14 – Efeito da razão dos módulos Ec/Es no valor de β (1/FRR) (Pulko e Majes, 2005)

3.4.2. Método de Castro (2008) e Castro e Sagaseta (2009)
Castro (2008) e Castro e Sagaseta (2009) apresentam uma solução para o adensamento
radial nas colunas de brita para uma carga constante, considerando a influência da deformação
vertical e horizontal da coluna, tanto no regime elástico quanto no elasto-plástico.
A solução foi apresentada em termos de excesso de poropressão no solo e é baseada
em soluções anteriores desenvolvidas considerando colunas rígidas ou somente com
deformação vertical. Para colunas elásticas é possível calcular a variação das tensões e
deformações entre a situação não drenada e final, que são semelhantes às soluções elásticas já
existentes.
Os autores apresentam coeficientes de adensamento radiais modificados para as
situações de colunas elásticas e plásticas, e análises paramétricas.
Na primeira etapa de cálculo, é admitido o comportamento não drenado para o solo e
colunas de brita. O adensamento inicia considerando-se a solução elástica de Balaam e
Booker (1981) para um carregamento rápido. A seguir a deformação plástica da coluna é
considerada, tanto na condição não drenada inicial como durante o adensamento, até se atingir
o estado final.
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A Figura 3.15(a e b) apresenta esquematicamente a trajetória de tensões (tensão radial
versus tensão vertical) para as condições elástica e elastoplástica da coluna de brita,
desprezando-se os efeitos de instalação. No ponto I toda a coluna se encontra no estado
elástico. Imediatamente após a aplicação da carga o solo se comporta como não drenado, com
maior rigidez, e com um acréscimo de tensão superior a da coluna. Deste modo a coluna se
encontra bem confinada lateralmente pelo solo circundante, com a tensão vertical inferior à
horizontal (ponto U). Com o adensamento do solo parte da carga vertical vai se transferindo
progressivamente do solo para a coluna, e a tensão lateral no contato solo/coluna diminui. A
coluna pode continuar no estado elástico até o fim do processo de adensamento (caso a) ou
atingir o estado plástico em um determinado instante (caso b, ponto Y).
Os autores abordam que como as tensões iniciais (ponto I) facilitam o confinamento
da coluna de brita e aumentam com a profundidade, os aumentos das tensões que podem gerar
a plastificação são independentes da profundidade, a situação mais desfavorável ocorre na
parte superior da coluna. Assim, a plastificação das colunas se inicia no topo e a região
plastificada vai aumentando progressivamente, descendo ao longo do comprimento da coluna,
com o tempo. A coluna pode apresentar no final do processo de adensamento (Ponto F) três
estados: sem, parcial ou totalmente plastificada, e que a plastificação ocorre somente na
coluna de brita. As deformações elásticas foram ignoradas na região plastificada.
No caso de carregamentos em etapas (Figura 3.15c), mesmo que as colunas estejam no
estado plástico, o carregamento será não drenado o que reverterá a coluna ao estado elástico,
devido ao aumento da tensão horizontal. Neste caso, a metodologia apresentada por Castro e
Sagaseta (2009), pode ser aplicada para cada estágio de carregamento, devendo ser utilizados
os valores das tensões finais do estágio anterior (imediatamente antes da aplicação do
carregamento) como valores iniciais das tensões do estágio seguinte.
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Figura 3.15 – Trajetória de Tensões – a) caso elástico, b) caso elasto-plástico e c) etapas de
construção (Castro, 2008)

Devido à plastificação da coluna, há uma redução da rigidez vertical desta que afeta o
FC nas profundidades com a coluna plastificada, consequentemente o valor de ∆σ´vc varia ao
longo do tempo. Para que ocorra o equilíbrio das forças verticais há o aparecimento de
tensões de cisalhamento, que não foram consideradas na metodologia, por serem consideradas
de segunda ordem. Porém, segundo Domingues (2005), as tensões de cisalhamento podem ser
muito importantes principalmente nas camadas superficiais de argila.
O momento de plastificação da coluna é diferente para cada profundidade (Figura
3.16), assim é necessária uma integração das deformações verticais ao longo da coluna para o
cálculo do recalque com o tempo, que pode ser obtida analiticamente, numericamente ou para
um ponto no meio da coluna de brita (situação média). Os autores apresentam uma integração,
utilizando-se a solução de Barron-Hansbo para o adensamento em qualquer profundidade,
onde é possível calcular o recalque no topo da coluna para três diferentes fases: coluna
totalmente elástica, parte elástica parte plástica e toda plastificada.
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onde Tr é o fator tempo radial
Figura 3.16 – Porcentagem de adensamento para diferentes profundidades – Influência da
plastificação (Castro e Sagaseta, 2009)

Castro e Sagaseta (2009) obtiveram os coeficientes de adensamento radial equivalente
para os estados elástico e plástico das colunas de brita, que deverão ser obtidos para diferentes
profundidades, acompanhando as variações dos estados das colunas de brita (Anexo 1).
A variação do coeficiente de permeabilidade na região amolgada não foi considerada,
porém se pode utilizar as metodologias propostas por Hird et al. (1992) e Lin et al. (2000)
para calcular o coeficiente de permeabilidade equivalente, e depois utilizá-la para a obtenção
do coeficiente de adensamento equivalente proposto por Castro e Sagaseta (2009).
Este método se torna muito complexo e de difícil utilização em projetos de coluna de
brita devido às diversas considerações do mesmo (plastificação da coluna ao longo do tempo,
deformações elásticas e plásticas, análise combinada do tempo e magnitude do adensamento,
etc.).
3.5. Estudos Numéricos e Experimentais
Diversos estudos já foram apresentados na literatura para o melhor entendimento,
verificação de parâmetros e acompanhamento de soluções com o uso de coluna de brita.
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Nos estudos de colunas de brita apresentados na literatura técnica foram utilizadas
diversas técnicas como modelos analíticos, numéricos, modelos físicos 1g e com o uso de
centrífuga geotécnica com diversos tipos de carregamento.
3.5.1. Modelos físicos 1g – Ambily e Gandhi (2007)
Ambily e Gandhi (2007) realizaram um estudo experimental em escala reduzida, e
com o uso do método de elementos finitos (com o programa PLAXIS), de colunas de brita
carregadas individualmente e em grupo de sete (7) colunas construídas em argila mole. Foram
variados diversos parâmetros como o espaçamento das colunas, resistência não drenada da
argila e considerações de carregamento.
Os testes com as colunas isoladas foram realizados para definir a tensão axial limite da
coluna, e os testes com toda a área carregada tiveram o intuito de verificar a rigidez do solo
melhorado com colunas, simulando o comportamento das colunas internas em um grupo. Para
o caso da área toda carregada foi colocado um colchão de 30 mm de areia.
O tanque utilizado nos testes possuía uma altura de 500 mm e diâmetros variando de
210 a 835 mm, simulando a área da célula unitária para diferentes espaçamentos. As colunas
de brita possuíam 100 mm de diâmetro e 450 mm de altura e foram construídas com a
cravação de um duto de metal oco sem ponta, que em seguida era limpo e depositada a brita
(com diâmetros entre 2 a 10 mm). A resistência não drenada da argila utilizada foi igual a 7,
14 e 30 kPa.
As análises numéricas consideraram um modelo elástico perfeitamente plástico para os
solos, com os parâmetros não drenados para a camada de argila mole, e foram comparadas
com os resultados obtidos nos experimentos. Foi verificado nas análises numéricas das
colunas carregadas isoladamente que o embarrigamento possuía profundidade máxima de 0,5
vezes o diâmetro da coluna, menor do que preconizado por Dayte (1982) e FHWA (1983).
Não houve a formação deste embarrigamento durante o carregamento completo da área, o
formato das colunas após o carregamento, nos modelos físicos (Figura 2.16) confirma estes
resultados. Observa-se claramente o modo de ruptura tipo bulbo na coluna que foi carregada
isoladamente. Nos ensaios com toda a área carregada não houve a formação do bulbo de
ruptura.
A Figura 3.17 apresenta a comparação entre as análises numéricas e os resultados
experimentais para o caso de um espaçamento igual a duas vezes o diâmetro da coluna (s/d =
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2) e colunas carregadas isoladamente, para diferentes valores de resistência não drenada. O
comportamento da curva tensão axial versus recalque foi semelhante em diferentes valores de
s/d (Ambily e Gandhi, 2007). Verifica-se que com o aumento do valor de Su há um acréscimo
no valor da tensão horizontal máxima resistente da argila, e consequentemente o valor da
tensão limite das colunas cresce.

Figura 3.17 – Recalques para diferentes valores de Su. (Ambily e Gandhi, 2007)
Ambily e Gandhi (2007) também realizaram estudos considerando a existência de uma
sobrecarga (q) na argila em torno da coluna de brita (20, 40 e 60 kPa) (Figura 3.18),
simulando um comportamento real em campo, visto que tanto a coluna de brita quanto a
camada argilosa são submetidas a carregamentos externos.
A Figura 3.19 apresenta os valores obtidos para a tensão axial máxima para diferentes
valores de Su. Observa-se que o aumento da sobrecarga imposta gera um acréscimo na tensão
axial limite da coluna, isto por que há um acréscimo das tensões horizontais na coluna,
aumentando o confinamento lateral das colunas e gerando maior capacidade de suporte, o que
ocorre para todos os valores de Su utilizados.
Na comparação com os métodos de Priebe (1995) e Balaam et al. (1978), utilizando-se
os valores do FRR (recalque do conjunto/recalque da argila) , Ambily e Gandhi (2007)
verificaram uma boa concordância entre os dados obtidos e a metodologia de Priebe (1995).
Esta comparação é apresentada na Figura 3.20.
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Figura 3.18 – Efeito da sobrecarga no valor de recalque. (Ambily e Gandhi, 2007)

Figura 3.19 – Efeito da sobrecarga na tensão axial limite (Ambily e Gandhi, 2007).

Figura 3.20 – Comparação do FRR dos testes e das teorias existentes (Ambily e Gandhi,
2007).
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3.5.2. Observações em campo – Egan et al. (2008)
Egan et al. (2008) abordam que o aumento da poropressão proveniente da construção
da coluna é a resposta do solo a compressão lateral a que esta sendo submetido. Esta
compressão lateral gera o aumento da poropressão e após o adensamento, com dissipação
deste excesso de poropressão e ganho de resistência. Os autores observaram que diversos
estudos comprovam este aumento na resistência do solo, que pode ocorrer durante semanas
após a construção ou durante as primeiras etapas de carregamento.
Um ponto muito importante abordado por Egan et al. (2008) é a falta de um
procedimento mundialmente aceito e rigoroso que modele corretamente o comportamento do
solo após a construção da coluna de brita. Existem algumas propostas na literatura para tentar
levar em consideração estas mudanças, porém há uma incerteza muito grande de como o solo
responde a instalação das colunas visto que não há dados de qualidade em quantidade
suficiente que possam indicar variação nas características do solo. Egan et al. (2008)
exemplificam que algumas hipóteses estão sendo utilizadas, tais como:
1.

Aumento do valor do coeficiente de empuxo com o intuito de modelar o

aumento na tensão total. Esta técnica foi utilizada por Weber (2008), sugerindo que
esta deve ser utilizada quando não for possível simular o efeito de instalação das
colunas individualmente;
2.

A utilização de materiais de baixa rigidez (dummy material) que são

expandidos lateralmente, simulando-se a construção da coluna, Ressalta-se que esta
hipótese ainda é de extrema complexidade em análises numéricas 3D.

Para melhor entendimento, a razão entre as tensões efetivas horizontais e verticais
após a instalação das colunas será denominado de K* nesta tese, conforme denominado na
literatura técnica.
Os autores concluem que os efeitos de instalação das colunas de brita têm clara
influência no desempenho dos projetos com colunas de brita, e que a experiência,
acompanhamento e instrumentação das obras é a chave para um projeto de sucesso. Egan et
al. (2008) afirmam que ainda há muito trabalho de modelagem numérica e de campo para que
o processo de instalação seja incluído perfeitamente nas rotinas de projeto.
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3.5.3. Modelagem em centrífuga – Weber (2008) e Weber et al. (2009)
Weber (2008) simulou em centrífuga, durante o funcionamento (“em voo”), o
processo de construção de uma coluna de brita pelo método de vibrosubstituição com o
enchimento pela ponta.
O equipamento desenvolvido por Weber (2008), apresentado na Figura 3.21, é
constituído de uma mangueira de enchimento, para passagem do material granular da coluna,
com uma peça de transição montada em uma placa. Quando a profundidade desejada era
atingida, areia era injetada no tubo de enchimento (simulando a brita das colunas), e a
construção das colunas era realizada subindo e descendo o equipamento, para alargar a
coluna, simulando o processo de campo de alargamento da coluna. Após a construção das
colunas verificou-se o efeito da instalação da coluna no amolgamento da argila através de
microscopia eletrônica (apresentado no Item 3.6 e Anexo A1.2 desta pesquisa).
Weber (2008) também simulou a construção das colunas de brita em análises
numéricas com elementos finitos, considerando tanto a expansão das colunas quanto a força
vertical gerada pela penetração do vibrador. Os resultados obtidos nas análises numéricas,
como excesso de poropressão e deslocamentos foram comparados com os medidos no modelo
em centrifuga. A Figura 3.22 apresenta os resultados de excesso de poropressão nas análises
com elementos finitos e no modelo reduzido, onde foram obtidas boas comparações.
A influência no FRR, no final do processo de adensamento, da simulação do processo
construtivo da coluna de brita, que gera uma variação do valor do coeficiente de empuxo, foi
estudada por Weber (2008) em análises numéricas axissimétricas.
Weber et al. (2009) apresentam resultados de análises numéricas (estado plano de
deformação – 2D e tridimensionais – 3D) de um aterro sobre colunas de brita flutuantes em
solos moles, comparando também com ensaios realizados em modelo reduzido (centrífuga).
No modelo reduzido as estacas de brita foram instaladas e o aterro construído com a
centrífuga em funcionamento, com a aceleração da centrífuga igual a 50g.
A camada de argila possuía 7,0 m de espessura, e o aterro uma altura de 2,0 m e
extensão de 13 m. As colunas de brita tinham diâmetro igual a 0,6 m, que foi a mesma
espessura utilizada para as trincheiras de brita no caso das análises de deformação plana. A
distância entre as colunas era igual a 1,7 m.
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Figura 3.21 – Equipamento para construção de colunas de brita em centrífuga (Weber, 2008)

Figura 3.22 – Excesso de poropressão – Numérico (num) x Experimental (centr.) (Weber,
2008)
As análises numéricas com o MEF foram realizadas com o programa PLAXIS, um
modelo do tipo hiperbólico (Hardening Soil) foi utilizado para simular o comportamento da
argila e o modelo Mohr-Coulomb para o aterro e as colunas de brita.
A zona de amolgamento gerada pela instalação das colunas foi modelada e estimada
como o dobro do diâmetro da coluna. O cálculo do coeficiente de permeabilidade na situação
planar foi realizado de acordo com a metodologia proposta por Indraratna e Redana (1997 e
2000). A Figura 3.23 apresenta a geometria e a malha de elementos finitos utilizadas.

65

Figura 3.23 – Geometria e malha do MEF (Weber et al., 2009)

Para uma melhor comparação dos resultados 2D com o 3D, o coeficiente de
permeabilidade e rigidez da argila e colunas de brita foram calculados para que fossem
equivalentes em todas as análises. As análises 3D foram realizadas simulando as colunas de
brita como elementos isolados (colunas) e contínuas (trincheiras), para uma comparação com
as análises 2D.
As etapas de cálculo das análises numéricas incluíram uma etapa de simulação da
construção da coluna de brita, modelando-se um aumento volumétrico das trincheiras de brita
para introduzir uma maior tensão horizontal, além das etapas de construção e adensamento. A
Figura 3.24 apresenta os valores do coeficiente de empuxo lateral antes e após a instalação
das colunas (aumento volumétrico). Observa-se um aumento no valor do coeficiente de
empuxo principalmente na região central das colunas.
Ressalta-se porém que a simulação da construção das colunas de brita através do
aumento volumétrico não condiz com a realidade, visto que a expansão volumétrica nas
análises numéricas ocorre em todas as direções, e em campo esta expansão é principalmente
horizontal. Weber (2009) sugere que esta técnica deve ser utilizada com cautela, e é menos
precisa que a expansão lateral do material (utilizado por Weber, 2008, e Guetif et al., 2007).
A Figura 3.25 apresenta a comparação dos recalques na crista do aterro das análises
numéricas e dos resultados do ensaio na centrífuga, que são bem semelhantes.
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Figura 3.24 – Coeficiente de empuxo – antes e depois da instalação das colunas (Weber et al.,
2009)

Figura 3.25 – Curva recalque na crista do aterro x tempo (Weber et al., 2009)
Os resultados apresentados por Weber (2008) e Weber et al. (2009) comprovam a
necessidade de introduzir nas análises numéricas os efeitos de instalação das colunas de brita.
3.5.4. Análises numéricas de Guetif et al. (2007)
Guetif et al. (2007) realizaram análises numéricas axissimétricas, com o programa
PLAXIS, simulando a instalação da coluna de brita para se verificar, particularmente, o
aumento do módulo de Young e a extensão da zona deste aumento.
Os dados utilizados nas análises numéricas foram obtidos de um projeto para a
construção de tanques de armazenamento. O perfil do subsolo é composto de uma camada de
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argila mole com 12,25 m de espessura sob uma camada arenosa compacta de 12,75 m. A
camada inferior ao material compressível foi admitida como rígida, conforme mostrado na
Figura 3.26. As colunas de brita, com 1,1 m de diâmetro, foram somente instaladas na camada
de argila mole, assim a camada de areia compacta gera um maior confinamento lateral, um
perfil deste tipo não é usual nos depósitos de solos mole nas baixadas do Rio de Janeiro.
Os parâmetros utilizados estão apresentados na Tabela 3.5, e a geometria utilizada da
célula unitária na Figura 3.26. Todos os materiais foram modelados utilizando-se o modelo
Mohr-Coulomb.
Tabela 3.5 – Parâmetros geotécnicos utilizados (Guetif et al., 2007)
Material

γ (kN/m³)

ν´

E (kPa)

c´ (kPa)

φ´(º)

ψ´(º)

k (m/dia)

Argila Mole

17

0,25

4000

5

21

0

0,94 x 10-5

20

0,33

32000

10

38

8

100

18

0,33

25000

1

35

5

10

20

0,33

50000

1

38

8

10

Coluna de
Brita
Areia
Inicial
Areia
Compactada

Figura 3.26 – Geometria da célula unitária utilizada (Guetif et al., 2007)
O procedimento utilizado para simular a instalação da coluna de brita expandindo
lateralmente o material foi chamado de dummy material. Esta técnica consistiu da introdução
em uma seção com um material com baixa rigidez (Módulo de Elasticidade igual a 20 kPa) ao
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longo de toda a profundidade da camada argilosa, com um raio igual a 0,25 m (raio da
cavidade construída pelo vibrador pelo método úmido). Em seguida é aplicado um
deslocamento radial igual a 0,30 m (para que a coluna fique com um raio igual de 0,55 m) em
toda a borda do dummy material (Figura 3.27). Após isto as características reais da coluna de
brita foram introduzidas e o adensamento simulado. Devido ao curto tempo da construção da
coluna de brita, os autores consideraram a construção da coluna ocorrendo em condições não
drenadas.

Figura 3.27 – Simulação da construção da coluna granular: (a) geometria inicial; (b) expansão
da coluna; (c) malha de elementos finitos após expansão (Guetif et al., 2007)
Os autores concluem que o aumento do Módulo de Elasticidade (aumento em torno de
30% neste caso) após a construção da coluna de brita deve ser levado em consideração no
projeto deste tipo de solução geotécnica, gerando recalques previstos menores. A região de
influência desta melhoria foi de 3 vezes o raio da coluna. O aumento do coeficiente de
empuxo também é um efeito que não pode ser desprezado.
3.5.5. Castro e Karstunen (2010)
Castro e Karstunen (2010) apresentam os resultados de análises numéricas
axissimétricas (MEF) dos efeitos da instalação de uma coluna de brita (com 0,8 m de
diâmetro) em um solo argiloso, através da técnica de expansão de cavidade. Foram utilizados
três modelos constitutivos do tipo Cam-Clay (S-CLAY1 e S-CLAY1S, que consideram a
anisotropia com e sem a desestruturação do solo, respectivamente, e MCC Cam-Clay
Modificado) para a camada de argila.
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A malha de elementos finitos e a geometria utilizadas pelos autores estão apresentadas
na Figura 3.28. A estratigrafia selecionada para o estudo consistia de uma crosta inicial, com
1,0 m, seguida por 9,0 m de argila.

Figura 3.28 – Malha e geometria de elementos finitos utilizadas (Castro e Karstunen, 2010)
Durante as análises numéricas, foram realizadas duas etapas de construção da coluna:
instalação da coluna, considerando uma condição não drenada; seguida por uma fase de
adensamento, para a dissipação do excesso de poropressão gerada durante a instalação. A
Figura 3.29 apresenta os valores de excesso de poropressão (∆u) obtidos no final do processo
de instalação das colunas, para profundidades de 3,0 m(a) e 7,0 m(b), com o uso dos modelos
constitutivos S-CLAY1 e S-CLAY1S. Castro e Karstunen (2010) verificaram que a área de
influência do excesso de poropressão foi igual a 13,5 vezes o raio da coluna.

onde r é a distância radial ao centro da coluna e rc é o raio da coluna
Figura 3.29 – Excesso de poropressão na instalação das colunas (Castro e Karstunen, 2010)
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Castro e Karstunen (2010) também apresentam o valor do excesso de poropressão
normalizado pelo valor do Su da argila, pois creem que este aumento é proporcional ao valor
de Su da argila. A Figura 3.30 apresenta os resultados obtidos para os 3 modelos constitutivos
utilizados, que apresentaram comportamentos semelhantes ao longo de toda a profundidade
da camada argilosa.

Figura 3.30 – Excesso de poropressão normalizado gerado pela instalação das colunas (Castro
e Karstunen, 2010)
Os resultados obtidos pelos autores da variação do coeficiente de empuxo após a
instalação das colunas estão sumarizados no Item 4.9 desta tese.
Os valores de Su após a instalação das colunas calculados por Castro e Karstunen
(2010) estão apresentados na Figura 3.31. Somente as análises com o modelo que considera a
desestruturação da argila (S-CLAY1S) apresentaram uma redução de Su após a dissipação de
poropressão. Os autores concluem que, em espaçamentos usuais de colunas de brita, a
redução de Su devido à instalação das colunas de brita é em torno de 15-20%.
Todos os resultados e estimativas realizadas por Castro e Karstunen (2010) referem-se
ao depósito estudado, podendo ser utilizadas como base para outros estudos, porém faz-se
necessário um estudo caso a caso. Outro ponto importante a ser abordado é que as análises
somente consideraram a instalação de uma coluna de brita (isoladamente), e que os resultados
seriam diferentes em situações em uma malha de colunas de brita.

71

onde Su0 é o valor inicial, antes da instalação da coluna
Figura 3.31 – Su estimado após dissipação de poropressão (Castro e Karstunen, 2010)
3.5.6. Análises numéricas de Gäb et al. (2009)
Gäb et al. (2009) apresentam os resultados de análises numéricas, com o programa
PLAXIS 3D Foundation, de um aterro teste com o uso de colunas de brita flutuantes para a
construção de um novo estádio de futebol na Áustria. A instrumentação instalada consistia de
extensômetros e piezômetros multi-nível, inclinômetros horizontais e placas de recalque. O
aterro possuía uma altura máxima de 10,5 m.
O solo local apresentava uma camada de 10 a 12 metros de areia fofa a medianamente
compacta sobre uma camada de 40 m de silte argiloso estratificado. As colunas de brita
possuíam diâmetro de 0,7 m e comprimento de 14,5 m (com o topo no nível do terreno), e
foram instaladas em um padrão triangular. A geometria das colunas de brita utilizada, com
espaçamentos de 3,20 m, acarreta em um valor de as de 5%, que pode ser considerado baixo.
A análise numérica realizada utilizou 19524 elementos de 15 nós de deslocamentos, e
a geometria e malha utilizada no MEF estão apresentadas na Figura 3.32.
Os autores simularam as diversas etapas de construção do aterro, considerando o
adensamento durante a construção. Porém, o processo de instalação das colunas de brita não
foi modelado, assim o efeito da densificação da areia, verificado em ensaios CPTu, foi
simulado aumentando o valor da rigidez da areia, e o valor do coeficiente de empuxo foi
definido igual a 1.
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Figura 3.32 – Malha de elementos finitos utilizada (Gäb et al., 2009)
Todos os materiais, com exceção do silte argiloso, foram simulados com o modelo
Hardening Soil (modelo hiperbólico). A camada compressível foi modelada utilizando-se
diferentes modelos constitutivos: Cam-Clay modificado (MCC), Hiperbólicos (HSS e HS) e
modelos constitutivos que consideram um comportamento anisotrópico do solo (S-CLAY1).
A Figura 3.33 apresenta as curvas obtidas para os diversos modelos constitutivos utilizados.
As leituras de poropressão a 18 m de profundidade estão mostradas na Figura 3.25. Verificase que o tempo necessário para a dissipação total das poropressões geradas foi de quase um
ano. Isto pode ser explicado devido às colunas de brita possuírem pequena penetração na
camada siltosa (de 4,5 a 2,0 m), além da distância entre elas.

Figura 3.33 – Recalque na superfície (Gäb et al., 2009)
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Figura 3.34 – Poropressão a 18 m de profundidade (Gäb et al., 2009)

3.5.7. Método de conversão geométrica de Tan et al. (2008)
Tan et al. (2008) apresentam 2 métodos de transformação de uma célula unitária de
coluna de brita (análise axissimétrica) em um sistema considerando o estado plano de
deformação, para uso principalmente em análises com o método de elementos finitos (MEF).
A Figura 3.35 apresenta as seções transversais utilizadas em cada método, a célula unitária
original e a nomenclatura utilizada.

onde bc é a metade da coluna no método de deformação plana; B é a metade da distância
entre colunas.
Figura 3.35 – Seções transversais da célula unitária e dos métodos de conversão planar (Tan
et al., 2008)
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Os métodos propostos por Tan et al. (2008) foram validados comparando os resultados
obtidos com análises axissimétricas e tridimensionais, e leituras da instrumentação de um
aterro construído na Malásia. Ressalta-se que os efeitos de amolgamento do solo e do
coeficiente de permeabilidade finita da coluna de brita não foram introduzidos.
O Método 1 (denominado por Tan et al. (2008) de plane strain 1) utiliza a hipótese de
um caminho de drenagem igual, onde a largura da coluna na análise de deformação plana (
que neste caso é uma parede ou trincheira de brita) é igual ao diâmetro da coluna na célula
unitária (bc = rc). Deste modo durante análises numéricas de deformação plana a geometria é
semelhante à utilizada na análise axissimétrica. Neste método há a necessidade de ajustar as
propriedades dos materiais para manter a mesma rigidez e coeficiente de permeabilidade do
conjunto. Tan et al. (2008) observaram grandes diferenças nos valores de recalque obtidos por
este método, principalmente quando foram utilizados modelos constitutivos com
comportamento elástico perfeitamente plástico, com critério de ruptura de Mohr-Coulomb,
para os solos. Por isso, somente serão apresentados os resultados deste método.
Tan et al. (2008) apresentam como hipótese para o Método 2 (denominado pelos
autores de plane strain 2) a equivalência na capacidade de drenagem da célula unitária e da
análise plana, não havendo necessidade de mudar os parâmetros dos solos, somente a
geometria do problema (Equação 3.7).
bc = B

rc ²
R²

(3.7)

Os autores recomendam o uso do Método 2 em situações com alta taxa de
substituição, visto que a utilização do Método 1 pode aumentar o valor desta taxa e a
capacidade de drenagem da coluna.
A compatibilidade do coeficiente de permeabilidade axial para o caso de uma análise
plana também deve ser observada quando é utilizado o Método 1. No caso do uso do Método
2, não há uma equivalência dos caminhos de drenagem, visto que há uma mudança de
geometria. Assim, Tan et al. (2008) recomendam, para simplificação, o uso do mesmo
coeficiente de permeabilidade das análises axissimétricas.
A validação dos métodos foi realizada utilizando-se nos modelos um carregamento
rígido e instantâneo com 100 kPa (Figura 3.36). Nas análises foram comparadas as respostas
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dos materiais com comportamento elástico-linear (denominada de Caso 1) e comportamento
elástico perfeitamente plástico, com critério de ruptura de Mohr-Coulomb (MC) (Caso 2).

Figura 3.36 – Malhas de elementos finitos de células unitárias utilizadas. (Tan et al., 2008)
Os resultados do Caso 1 estão apresentados na Figura 3.37a, em termos de recalque e
poropressão ao longo do tempo, também foi realizada uma comparação com metodologias já
existentes. Os autores concluem que os métodos propostos apresentam valores de recalque
final similares aos demais, e curvas bem similares de excesso de poropressão.
Porém nos resultados obtidos no Caso 2 (Figura 3.37b), apesar das curvas de excesso
de poropressão serem bem parecidas, a curva de recalque versus tempo do Método 1
apresenta um recalque final muito inferior às demais. Tan et al .(2008) verificaram que este
comportamento atípico foi devido a não plastificação das colunas, no final do processo de
adensamento, na análise com o Método 1 (Figura 3.38).
A permanência no estado elástico da coluna de brita no uso do Método 1 foi atribuída
a maior área da seção transversal da coluna, com maior capacidade elástica no cisalhamento e
flambagem. Devido a isto, o uso do Método 1 pode gerar representações incorretas em
problemas que forem utilizados modelos constitutivos do tipo MC para os materiais,
principalmente no caso da coluna de brita.
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(a)

(b)

Figura 3.37 – Comparação de recalque e excesso de poropressão – Caso 1 (a) e Caso 2 (b)
(Tan et al., 2008)

Figura 3.38 – Pontos de tensão em estado plástico no fim do adensamento – Caso 2
(Tan et al., 2008)
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Weber et al. (2009) concluíram que as análises com geometria simplificada (no caso o
uso de trincheiras de brita) funcionam bem para níveis baixos de carregamento, mas que para
cargas próximas a ruptura essa simplificações não são apropriadas, pois a resistência do solo
pode ser superestimada. Possivelmente esta boa comparação em baixos níveis de tensão
ocorreu devido à baixa plastificação das colunas.
Essa incoerência dos resultados do Método 1, no caso da magnitude de recalque,
também foi observada na comparação das análises numéricas com os resultados da
instrumentação de um aterro (usando-se o Caso 2). A Figura 3.39 apresenta curvas de
recalque versus tempo com os dados de campo e das análises numéricas, observando-se
razoável concordância entre valores medidos e calculados.

Figura 3.39 – Dados recalque x tempo (Tan et al., 2008)
3.6. Efeitos da Instalação da Coluna de Brita
A instalação das colunas de brita pelo método de vibrosubstituição inicialmente cria
através da introdução do vibrador uma cavidade no solo (com diâmetro de 50 a 60 cm). Após,
a cavidade é parcialmente preenchida com brita e alargada, por movimentos de subida e
descida do vibrador, até atingir o valor de diâmetro de projeto. Este processo de instalação
leva ao amolgamento da argila e a variação da tensão horizontal nos solos onde foi instalada.
O método de construção de colunas através da cravação de um tubo metálico também induz
estes efeitos nos solos.
Admite-se neste presente estudo que a perda de rigidez e resistência da argila devido
ao amolgamento (Ladd, 1973; Martins e Lacerda, 1994) é contrabalanceada pelo aumento
destes gerado pelo adensamento da camada de argila. Este adensamento da argila é induzido
pela cravação do vibrador e construção da coluna, que aplica um carregamento horizontal na
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argila. Este conceito esta implícito em diversos estudos (Weber et al., 2009; Weber, 2008;
Egan et al., 2008; Choobbasti et al., 2011). Guetif et al. (2007) observaram um aumento no
módulo pressiométrico da argila após a instalação das colunas.
A obtenção de parâmetros geotécnicos após a instalação das colunas não é uma prática
comum na engenharia geotécnica, com poucos casos na literatura. Elkasabgy (2005, apud
Elshazly et al., 2008) e Elshazly et al. (2008) utilizaram como base em suas pesquisas,
resultados de ensaios de laboratório realizados em amostras retiradas na camada argila após a
construção das colunas.
Ensaios de laboratório para simular a construção das colunas de brita, e assim,
verificar a variação da rigidez e resistência da argila, ainda não são fáceis de serem realizados.
Além disso, há fatores em campo como tempo de construção do aterro e das colunas,
equipamentos utilizados, as características da argila e outros, que são extremamente
complexos de serem determinados. Deste modo, um esforço na retirada de amostras e a
realização de ensaios de campo para a determinação dos parâmetros pós-construção deve ser
realizado pelos pesquisadores, projetistas e construtores.
Kirsch (2004 e 2006, apud Castro e Karstunen, 2010) apresenta as medições em
campo dos valores do coeficiente de empuxo após a instalação de uma coluna de brita
(denominado como K*) isolada. As medições foram realizadas em dois depósitos, um argilosiltoso com coeficiente de empuxo no repouso (K0) = 0,91, e o segundo silto-arenoso com K0
= 0,57. A Figura 3.40 apresenta os valores obtidos.

Figura 3.40 – Razão dos coeficientes de empuxo (K*/K0) medidos em campo após a
instalação da coluna de brita (editado de Kirsch, 2006, apud Castro e Karstunen, 2010)
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Em casos de análises numéricas axissimétricas a simulação da instalação das colunas,
com a expansão de uma cavidade no solo, pode ser realizada, porém a chance de insucessos é
grande (vide problemas discutidos no Item 4.3) e o tempo gasto para esta tarefa também pode
ser muito alto.
Para análises considerando o estado plano de deformação podem ser realizadas
simulações da instalação das colunas, ou considerar estas já instaladas com o aumento do
coeficiente de empuxo do solo circundante (Egan et al., 2008). Também se faz necessário a
conversão na geometria e nos parâmetros das colunas, pois estas são simuladas como se
fossem trincheiras/paredes de brita. No caso de análises 3D, principalmente utilizando-se
modelos constitutivos do tipo Cam-Clay, o trabalho computacional para a simulação da
instalação das colunas é gigantesco e não há na literatura técnica nenhuma pesquisa deste tipo.
Weber (2008) argumenta que a técnica da variação do coeficiente de empuxo deve ser
utilizada quando não é possível simular o efeito de instalação das colunas individualmente.
Deste modo, as pesquisas e projetos atuais se utilizam do artifício do aumento do valor do
coeficiente de empuxo do solo para simular o efeito da instalação das colunas de brita no solo
adjacente a estas. Outros pontos importantes abordados por Weber (2008) são o cálculo do
valor do coeficiente de permeabilidade e tamanho da região amolgada do solo causada pela
instalação.
Weber (2008) simula a instalação de uma coluna de brita através de análises
numéricas axissimétricas, com obtenção do valor do coeficiente de empuxo (K*), obtendo
valores entre 0,8 e 3,0 (Figura 3.41), o valor original (K0) era em torno de 0,5. O aumento do
coeficiente de empuxo ocorre em distâncias radiais de até 2,0 m do centro da coluna. Estes
valores obtidos foram posteriormente utilizados em análises numéricas de deformação plana.
Elshazly et al. (2006) realizaram estudos paramétricos com o valor do coeficiente de
empuxo com o intuito de obter uma melhor correlação com testes de campo. Foram obtidos
valores entre 1,1 e 2,5, sendo uma melhor estimativa com K*=1,5. Em um estudo anterior,
Mitchell e Huber (1985) utilizaram em análises numéricas um valor de K*=1,0 para os
mesmos dados.
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Figura 3.41 – K* após a construção da coluna (Weber , 2008)
Em uma pesquisa posterior, Elshazly et al. (2008) verificam a variação do K* em
diversos espaçamentos de colunas de brita (com diâmetros médios de 1,0 m) instaladas e
testadas em campo. Os autores obtiveram valores entre 0,7 a 2,0, com valor médio de 1,2, que
estão situados entre os valores de K0 (coeficiente de empuxo no repouso) e Kp (coeficiente de
empuxo passivo). Os menores valores de K* foram mais bem adequados para maiores
espaçamentos das colunas de brita (2,10 m x 2,10 m), e os maiores valores para os menores
espaçamentos (1,2 m x 1,5 m) (Figura 3.42). Elshazly et al. (2008) concluem porém que estes
valores devem ser utilizados somente como uma base para projetos, pois podem variar de
acordo com as condições do solo e as características dos equipamentos empregados.

Figura 3.42 – Variação de K* com o espaçamento de colunas (Elshazly et al., 2008)
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Elkasabgy (2005, apud Elshazly et al., 2008) verificou que o valor de K* assume um
valor constante quando o espaçamento das colunas varia de 1,5 a 2,5 vezes do diâmetro
destas. O autor obteve através de análises de expansão de cavidades valores de K* superiores
aos verificados por Elshazly et al. (2008). Weber (2008) utilizou uma relação de
espaçamento/diâmetro das colunas igual a 2,83 e os valores de K* obtidos foram variáveis,
semelhante ao obtido por Elkasabgy (2005).
Guetif et al. (2007) verificaram que devido ao processo de construção da coluna
(expansão) o solo argiloso atinge o estado plástico, pelo menos até uma distância radial de 2,4
m do centro da coluna (para colunas com 1,0 m de diâmetro). A Figura 3.43 apresenta o valor
do coeficiente de empuxo, antes (K0 = 0,64) e após a dissipação de poropressões geradas pela
instalação. Verifica-se que há um aumento do coeficiente de empuxo devido ao sistema de
construção da coluna de brita. Todas as informações apresentadas foram relativas a uma seção
na metade da camada de argila mole, impossibilitando assim a verificação dessa variação ao
longo da profundidade. Observa-se também que em distâncias radiais superiores a 1,5 m há
uma redução no valor de K* após a dissipação das poropressões, abaixo desta distância, há
um aumento no valor do coeficiente de empuxo ao final do adensamento.

K0= 0,64
(original)

Figura 3.43 – Variação do K* na profundidade do meio da coluna (Guetif et al., 2007)
O valor de K* para ser utilizado em projeto deve ser usualmente o valor após a
dissipação das poropressões geradas pela instalação, visto que é um valor mais conservativo e
possivelmente será atingido após o processo de dissipação.
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Castro e Karstunen (2010) através de análises numéricas, incluindo a desestruturação
do solo, concluem que o valor de K* é igual 1,4.K0, porém atinge valores mais elevados, até
4. K0, próximo à coluna de brita. Os resultados obtidos pelos autores estão apresentados na
Figura 3.44, para uma argila com K0 igual a 0,544.

Figura 3.44 – Variação do K* (Castro e Karstunen, 2010)
Choobbasti et al. (2011) utilizaram em análises numéricas o mesmo processo que
Guetif et al. (2007), e obtiveram valores de K* entre 0,5 e 2,1 (Figura 3.45). Os valores de K*
apresentados reduzem consideravelmente com a distância da coluna. Os autores abordam que
como foi realizada uma análise axissimétrica os valores de K* em locais com a cravação de
uma malha de colunas de brita devem ser o dobro dos verificados, devido ao solo ser
comprimido pelos dois lados em campo. Esta hipótese pode não ser verdadeira, visto que
durante a cravação de uma malha de colunas a expansão do solo ocorre para todas as direções
e não só ortogonalmente as colunas.
Na Tabela 3.6 é apresentada com uma compilação de valores de K* utilizado por
diversos autores.
A influência da variação do coeficiente de empuxo no valor do recalque esperado deve
ser verificada. Weber (2008) apresenta a influência deste aumento nos recalques (Figura
3.46). Considerando carregamentos de até 150 kPa (inferiores ao usualmente utilizados em
aterro de vias e infraestruturas), há uma redução do recalque quando é levada em
consideração a instalação das colunas (com o uso do valor de K* nas análises de recalque).
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Figura 3.45 – Valores de K* (σh/σv) no solo adjacente a coluna de brita (Choobbasti et al.,
2011)
Tabela 3.6 – Valores de K* publicados (adaptada de Elshazly et al., 2008)
Referência

Valor de K*

Método de Determinação

Goughnour (1983)

Entre K0 e 1/ K0

Solução analítica baseada em um
comportamento elástico e rígidoplástico, com o uso de célula unitária

Priebe (1995)

1,0

Solução analítica, considerando valor
máximo de K igual ao da água.

Watts et al. (2000)

Entre K0 e Kp

Provas de carga em campo

Pitt et al. (2003)

0,4 a 2,2 – Média de 1,2

Provas de carga em campo

Elshazly et al. (2006)

1,1 a 2,5 – melhor
resultado com 1,5

Retroanálise de provas de carga em
campo com análises axissimétricas de
um conjunto de colunas

Elshazly et al. (2008)

0,7 a 2,0 – Média de 1,2

Retroanálise de 3 provas de carga em
campo com 3 análises axissimétricas de
um conjunto de colunas

Guetif et al. (2007),

0,75 – 1,4

Análises numéricas simulando a
instalação das colunas de brita

Weber (2008)

0,8 a 3,0 – com valores até
a metade da camada de
argila entre 2,7 a 2,0

Castro e Karstunen (2010)

1,4. K0

Análises numéricas simulando a
instalação das colunas de brita

Choobbasti et al. (2011)

0,5 – 2,1

Análises numéricas simulando a
instalação das colunas de brita

Análises numéricas simulando a
instalação das colunas de brita
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Figura 3.46 – Influência da simulação do processo de construção das colunas (Weber, 2008)
Pulko e Majes (2005) apresentam valores de K* entre 0,6 e 1,0 (Figura 3.47). Os
resultados obtidos mostram que a influência se torna menos significativa para valores de
qa/(Hγ´s) (qa=carga aplicada; H = comprimento da coluna) superiores a 1,25. Considerando-se
um aterro com 3,0 m (60 kPa de carregamento) e γ´s igual a 4,0 kN/m³, o efeito da instalação
da coluna se torna menos significante para espessuras de argila (comprimento da coluna de
brita) superiores a 12 metros.

Figura 3.47 – Influência de K* na redução de recalques (Pulko e Majes, 2005)
Six et al. (2012) mostram a influência do valor de K* no cálculo do FRR (Figura
3.48), na magnitude do FC (no topo) (Figura 3.49) e na plastificação das colunas (Figura
3.50). Os autores realizaram análises numéricas com o programa ABAQUS, considerando as
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colunas com um comportamento elasto-plástico e a argila elástico, e uma tensão vertical
aplicada de 20 a 180 kPa.

Figura 3.48 – Influência de K* no FRR para um carregamento de 120 kPa (Six et al., 2012).

Figura 3.49 – Influência de K* nos valores do FC, no topo, para um carregamento de
120 kPa (Six et al., 2012).
Observa-se na Figura 3.48 e Figura 3.49, que o aumento de K* acarreta em
consequente aumento no valor do FRR e um ligeiro aumento, da ordem de 10%, na
magnitude do FC. Estes aumentos são devido a um menor embarrigamento da coluna, pois há
uma maior tensão confinante horizontal nestas, e uma redução da área plastificada das
colunas, reduzindo as deformações plásticas. A Figura 3.50 mostra que para o caso de uma
carga de 60 kPa, a coluna esta quase toda plastificada para um K*=0,5, enquanto com K*=1,0
somente 1/3 desta está plastificada.
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Figura 3.50 – Influência de K* na plastificação das colunas (regiões vermelhas)
(adaptado de Six et al., 2012).

3.7. Estudo Comparativo de Diversas Metodologias

Mestat et al. (2004 e 2006) apresentam o resultado do exercício de previsão do
recalque de um aterro construído sobre solo compressível realizado pela LCPC (Laboratoire
Central des Ponts et Chaussées), durante o ASEP-GI 2004 (International Symposium on
Ground Improvement). No total, dezessete (17) grupos participaram deste exercício, e seus
resultados foram comparados com os recalques medidos em campo.
O modelo geomecânico do aterro e as características das colunas de brita utilizadas no
exercício estão apresentados na Figura 3.51 e Figura 3.52, respectivamente. O aterro possuiu
9,0 m de altura e 35 m de largura no topo, sendo construído em 3 etapas, conforme
apresentado na Tabela 3.7. Uma seção do aterro também foi construída sem a instalação de
colunas de brita.
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Figura 3.51 – Modelos geomecânicos do aterro na área melhorada com coluna de brita
(Mestat et al., 2006)
onde w = umidade; wl = Limite de Liquidez; Em = Módulo de Elasticidade a partir de ensaios
pressiométricos; Ip = índice de plasticidade; cu = Su.

Figura 3.52 – Características das colunas de brita (Mestat et al., 2006)
Tabela 3.7 – Estágios de construção (Mestat et al., 2006)
Estágio

Fase

Altura do Aterro (H) (m) Tempo (dias)

0

Estado Inicial

0,0

0

1

Final da construção da 1ª Etapa

6,0

40

2

Início da construção da 2ª Etapa

6,0

160

3

Final da construção do aterro

9,0

200

Os 17 grupos participantes, de diversos países, estão apresentados na Tabela 3.8, em
conjunto com os métodos utilizados nas 34 previsões realizadas para o cálculo dos recalques
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com e sem colunas de brita. Foram utilizados métodos de elementos finitos e discretos,
métodos edométricos (analíticos, considerando o módulo confinado da argila ou a teoria de
Terzaghi), além de outras metodologias propostas na literatura e correções empíricas.
A malha e a geometria utilizadas em alguns dos métodos de elementos finitos estão
apresentadas na Figura 3.53 e Figura 3.54.
Os valores de recalques obtidos pelos diversos participantes para 40 e 160 dias estão
apresentados na Tabela 3.9 e na Figura 3.55, para o tempo de 160 dias.

Figura 3.53 – Exemplo do modelo no PLAXIS 2D (Mestat et al., 2006)

Figura 3.54 – Exemplo de modelos 3D – (a) CESAR-LCPC e (b) PLAXIS 3D (Mestat et al.,
2006)
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Tabela 3.8 – Lista de Participantes e métodos utilizados (Mestat et al., 2004)
Participantes

Nº

Den Haan (Holanda)
B. Klobe (Alemanha)
CSTC (Bélgica)
J.-P. Rajot, N. Neyret
(França)
R. Goubet (França)
F. Baguelin (França)

1
2
3
4

J. Wehr, I. Herle
(Alemanha)
I. Herle, J. Wehr,S. Bazgan
(Alemanha)
R. Katzenbach, M.
Ittershagen (Alemanha)
G. Bertaina (França)

Método de Cálculo
Sem Colunas
com Colunas
MEF 2D (PLAXIS)
MEF 2D (PLAXIS)
Edométrico
Método de Priebe
MEF 2D (PLAXIS)
MEF 2D (PLAXIS)
MEF 2D (CS2P)
MEF 2D (CS2P)

5
6a
6b

Edométrico
Edométrico
Edométrico

7

Programa GRETA

Método de Priebe
Método de Priebe
Método de CombarieuBaguelin
Programa GRETA

8

MEF 2D (PLAXIS)

MEF 2D (PLAXIS)

9

MEF 2D (PLAXIS)

MEF 2D (PLAXIS)

10a
10b

Método de Priebe
Método de Priebe e correções
empíricas
MED (FLAC3D)
MEF 2D (PLAXIS) e Método
de Priebe
Método de Combarieu

E. Antoinet, B. Page
(França)
S. Bretelle (França)

11a,b,c

Edométrico
Edométrico e
correções empíricas
MED (FLAC3D)

12

MEF 2D (PLAXIS)

O. Combarieu (França)

13

Edométrico

S. Burlon (França)

14a,b
14c

Edométrico
Edométrico

14d
14e
14f
14g,h
15a
15b
15c
15d
15e
15f
15g

Edométrico
Edométrico
Edométrico
Edométrico
Edométrico
Edométrico
Edométrico
Edométrico
Edométrico
Edométrico

16

MEF (PLAXIS)

17

MEF (CESARLCPC)

M. Bouassida, Z. Guétif
Fessi (Tunísia)

K. Pühringer, H.F.
Schweiger,R. Thurner
(Áustria)
D. Remaud, E. Bourgeois
(França)

Método de Priebe
Comportamento Elástico Não
Linear
Método das Fatias
Método de Alamgir et al.
Método da Homogeneização
MEF
Elasticidade Linear
Modelo Poroelástico
Método da Homogeneização
Método de Balaam e Booker
Método de Priebe
Método de Chow
Regras Francesas DTU 13.2
(dados pressiométricos)
MEF 3D (PLAXIS)

MEF 3D (CESAR-LCPC)
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Tabela 3.9 – Comparação dos recalques calculados com os medidos (cm)
(Mestat et al., 2004)
Ponto

Métodos Numéricos *
Métodos Analíticos**
40 Dias
160 Dias
40 Dias
160 Dias
0
5 a 19
5 a 21
3 a 15
6,5 a 16
A
5 a 18
5 a 21
6 a 15
6 a 15
B
-7 a 4
-6,5 a 8
3a7
0 a 14
*Doze utilizações do MEF; **Oito aplicações do Método de Priebe.

Medidas
40 Dias
160 Dias
5
12
4a5
10 a 12
0a1
0a1

Figura 3.55 – Comparação dos recalques calculados com os medidos a 160 dias (Mestat et al.,
2006)
Somente duas previsões conseguiram obter respostas próximas às medidas de campo,
para os 3 pontos em estudo, para o tempo de 40 dias: 6b (Método de Combarieu-Baguelin),
com recalques pouco inferiores, e 11c (Método de Diferenças Finitas – FLAC3D). Todos os
demais resultados superestimaram os valores dos recalques.
No caso das análises dos dados de 160 dias (Figura 3.55), as medições são uma média
das previsões realizadas, e as melhores previsões foram realizadas pelos participantes nº 4
(MEF 2D), 5 (Método de Priebe) e 17 (MEF 3D).
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De um modo geral, as previsões apresentaram grande discrepância de resultados,
inclusive quando realizadas pela mesma metodologia de cálculo e com os mesmos
parâmetros. Diferentes participantes utilizando o método de Priebe encontram valores de
recalque no ponto central do aterro com magnitudes de 8,6 a 16 cm, diferenças de quase
100%.
De acordo com Mestat et al. (2006), as diferenças obtidas nos estudos são resultado
em parte dos modelos utilizados para colunas de brita em grupo e pelas diferentes
considerações de interação entre elas, além de valores muito conservativos dos parâmetros
utilizados em algumas previsões. A grande variação entre os resultados de uma mesma
metodologia requer atenção especial nas hipóteses utilizadas em cada método.
Mestat et al. (2006) concluem que tanto modelos complexos, com elementos finitos
em 3 dimensões, como uma simples abordagem unidimensional, onde sejam feitas “boas”
escolhas de parâmetros, podem resultar em boas previsões.
Outra conclusão apresentada por Mestat et al. (2006) é que o melhor modo de verificar
o desempenho de uma metodologia continua sendo a comparação com medidas de campo. A
grande discrepância entre a comparação dos dados de campo e as previsões realizadas
demonstra que o cálculo dos recalques em solos melhorados com colunas de brita é uma
questão complexa, sendo um desafio para aplicações em projetos.

3.8. Obras em solos muito moles
Solos com valores de Su muito baixos (abaixo de 15 kPa, que pode diminuir devido ao
amolgamento causado pela vibrosubstituição) historicamente não são tratados com colunas de
brita devido ao baixo nível de tensões horizontais para o confinamento da coluna de brita
durante sua construção. Porém, segundo McCabe et al. (2009) o método de instalação das
colunas com alimentação pela ponta do vibrador, o mais utilizado atualmente, pode tratar
solos com Su superiores a 4 – 5 kPa.
Wehr (2006) (apud McCabe et al., 2009) relata colunas de brita instaladas na Polônia,
Alemanha e Malásia em solos com Su de 4 a 5 kPa, mas que é muito importante a monitoração
automática do processo de construção nestes casos.
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O resultado da instrumentação de provas de carga em colunas de brita, em um subsolo
com 12 m de solo compressível com Su=10 kPa, demonstrou que é possível a construção e um
bom desempenho de obras de colunas de brita neste tipo de solo (McCabe et al., 2009).
Yee e Raju (2007) apresentam diversos casos de obras na Malásia em solos
compressíveis com valores de resistência não drenada inferiores a 15 kPa, chegando até 5
kPa. Os autores concluem que em solos moles as colunas devem possuir no mínimo 0,80 m de
diâmetro, e para solos muito moles (Su inferior a 10 kPa) diâmetros inferiores a 1,00 m não
são recomendados. Em termos de espaçamento, Yee e Raju (2007) recomenda que as
distâncias entre colunas devam ser inferiores a 2,5 m, a fim de garantir o efeito de grupo.
Durante a construção do anel viário de Kajang (Malásia) foram encontrados depósitos
de siltes muito moles de rejeitos de mineração, com valores de Su entre 5 e 10 kPa, com baixa
plasticidade e relativo alto coeficiente de permeabilidade (devido a lentes de areia). Ensaios
de CPT apresentaram valores de resistência de ponta inferiores a 200 kPa, e não era possível a
construção de aterros com alturas maiores que 1,0 m. Após a construção de um aterro de
conquista, e a instalação de colunas de brita, com 13,5 m de comprimento, ∅=1,05 m, e
malha quadrangular com espaçamento de 1,90 m, foi possível construir aterros com até 15,0
m de altura.
A via expressa Shah Alam (na Malásia), com 6 faixas e padrões internacionais, está
situada em uma região costeira com depósitos de argilas marinhas muito moles com alta
sensibilidade e plasticidade, e baixo coeficiente de permeabilidade e resistência não drenada
(Su entre 6 e 12 kPa). A região mais interiorana da via expressa possuía depósitos quaternários
marinhos e continentais de argila muito mole e siltes. A Figura 3.56 apresenta um perfil
obtido em ensaios de CPT e caracterização típica da argila marinha do local, com 100% de
umidade, e baixa resistência de ponta.
O comprimento das colunas instaladas variou entre 8 m até 26 m, com diâmetros de
1,0 m a 1,2 m. Uma seção típica do aterro em uma das interseções esta apresentada na Figura
3.57. Para a construção da via foram utilizados aterros com até 10,0 m de altura.
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Figura 3.56 – Perfil (a) e resultado de CPT (b) típicos do depósito de rejeito de mineração do
anel viário de Kajang, Malásia (Yee e Raju, 2007).

Figura 3.57 – Seção típica do aterro na via expressa Shah Alam, Malásia (Yee e Raju, 2007).
Colunas de brita também foram utilizadas na construção da nova capital administrativa
da Malásia, a cidade de Putrajaya. Esta metodologia foi escolhida por ser mais barata e com
menos impacto ambiental do que a opção original, que previa a remoção da argila mole para a
construção de um aterro com até 18 m.
Investigações geotécnicas apresentaram que o depósito muito mole possuía matéria
orgânica entre 10 e 20%, resistência não drenada de 5 a 7 kPa e espessuras de 8 a 12 m.
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Foram instaladas colunas de brita até o solo competente, com comprimento médio de 8,0 m,
somente na região do talude, a fim de melhorar a estabilidade do aterro.
O desenvolvimento da indústria petroquímica na costa leste da Malásia gerou a
necessidade da construção de uma ferrovia exclusiva. Ao longo desta ferrovia existiam
regiões de floresta e pântanos com depósitos de solos siltosos e argilosos de alta sensibilidade
e matéria orgânica. A Figura 3.58 apresenta uma situação típica deste terreno.
Os solos orgânicos, argilosos e siltosos, possuíam tipicamente N spt=0, e resistência de
ponta (qc) de 200 a 300 kPa, e espessuras de 8 a 14 m. Após a limpeza do terreno as colunas
de brita foram instaladas em 12 locais diferentes, em uma extensão de 3.800 m da ferrovia.

Figura 3.58 – Alinhamento da ferrovia através da selva após remoção de vegetação e via de
acesso, Malásia (Yee e Raju, 2007).
A empresa Keller realizou em Março de 2010 testes de instalação de colunas de brita
com o método de vibrosubstituição (bottom feed), em um depósito de argila mole na baixada
de Jacarepaguá, com valores de Su próximos a 5 kPa, e características similares ao depósito da
Gleba F (apresentados no Capítulo 5). Os testes foram bem sucedidos, onde foi possível
verificar a formação de colunas de brita com diâmetros de aproximadamente 1,0 m (Felix dos
Santos, 2010).
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3.9. Obras de Colunas de Brita no Brasil

3.9.1. Anos 70

A técnica de coluna de brita ainda não é largamente utilizada no Brasil. Garga e
Medeiros (1995) e Machado Filho (1978) apresentam aplicações na década de 70 em dois
aterros experimentais construídos (denominados de B e D) no Porto de Sepetiba (atual Porto
de Itaguaí), a 50 km ao sul do Rio de Janeiro, sobre depósitos de argilas siltosas marinhas
moles (com espessuras entre 5,0 e 15,0 m). Esta área, com aproximadamente 2,5 milhões de
metros quadrados, seria utilizada para armazenagem de carvão e minério de ferro.
O aterro experimental B foi construído sobre o solo natural sem colunas. O aterro
experimental D foi construído com colunas de brita espaçadas de 2,5 e 3,0 m (espaçamentos
em cada metade do aterro) com malha triangular. Garga e Medeiros (1995) indicam que
espaçamentos inferiores a 2,5 m não seriam economicamente viáveis para o projeto estudado.
As colunas de brita foram instaladas com o uso de um tubo de aço com diâmetro de
520 mm, através do processo de ponta fechada, com a vibração do tubo de aço durante a
cravação e retirada, não havendo outro tipo de compactação do material granular da coluna.
Esta geometria acarreta em um valor máximo do coeficiente de substituição de 0,04 (as de
4%), onde podemos considerar que as colunas de brita irão funcionar como colunas isoladas,
como já comentado no Item 2.7.2. O comprimento médio das colunas foi igual a 15,0 m.
O maior recalque registrado no aterro B (sem colunas) foi igual a 0,90 m, e no aterro D
foi de 0,72 e 0,62 m, nas áreas com espaçamentos de colunas igual a 3,0 e 2,5 m,
respectivamente. A maior parte dos recalques, 75% e 90%, aterros B e D, respectivamente,
ocorreram na camada inicial (até 2,3 m de profundidade).
Garga e Medeiros (1995) concluem que as colunas de brita não foram efetivas em
reduzir significativamente os recalques, principalmente pelo custo da instalação. Verifica-se
que o fator de redução de recalques foi igual 1,25 e 1,45, para as áreas com espaçamento de
colunas igual a 3,0 e 2,5 m, respectivamente. Utilizando-se o método de Priebe (1995), com
os dados de espaçamento e diâmetro de colunas, obtém-se que o fator de melhoria (n0 no
método) seria de 1,10 a 1,22 (variação causada pelo ângulo de atrito do material granular da
coluna utilizado no cálculo). Isto demonstra que o FRR obtido nos aterros experimentais foi
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superior ao previsto pelo método de Priebe (1995). Assim, os resultados obtidos
comprovaram a eficácia das colunas de brita.
Os autores também discutem que os recalques são semelhantes aos previstos pela
metodologia de Aboshi et al. (1979), e que, de acordo com esta metodologia, para que os
recalques com colunas de brita fossem iguais à metade dos obtidos sem coluna de brita, o
espaçamento das colunas deveria ser igual a 1,5 m, que de acordo com os autores haveria a
troca da camada argilosa por material granular. Ressalta-se que para um espaçamento de 1,5
m o valor de as seria de 11,4%, não sendo um valor elevado.
Garga e Medeiros (1995) argumentam que as colunas de brita não atuaram como
drenos verticais para acelerar o processo de adensamento. Porém, considerando-se uma
espessura de argila mole igual a 5,0 m, com drenagem dupla, a distância de drenagem no caso
do aterro sem colunas seria igual ou inferior aos espaçamentos de colunas utilizados no aterro
com colunas.
3.9.2. Obras com técnicas de vibrosubstituição

Recentemente foram realizadas 4 grandes obras utilizando-se colunas de brita com a
técnica de vibrosubstituição, pela empresa Keller (empresa alemã) que possui agora
ramificação em território nacional.
Obra da TKCSA
A obra da TKCSA – ThyssenKrupp Companhia Siderúrgica do Atlântico foi uma
destas, com a construção de um pátio de minério de ferro, com dimensões de 250 por 600 m.
Todo o empreendimento ocupa uma área de aproximadamente 9,0 km² e é localizado a 50 km
da cidade do Rio de Janeiro (Figura 3.59).
A decisão do uso de colunas de brita, com o método seco e úmido, deveu-se às altas
cargas previstas, tensões verticais de até 340 kPa (similar à tensão aplicada por uma
edificação de 90 m de altura), impostas por pilhas de minério de ferro com 13 m de altura, o
curto espaço de tempo para a conclusão das obras e a existência de solos compressíveis.
Estimou-se que os recalques sem o uso de um melhoramento de solo poderiam atingir valores
próximos a 1,5 m (Wegner et al., 2009).
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Figura 3.59 – Planta e foto da TKCSA (Wegner et al., 2009)
No local do depósito de carvão, com tensões verticais de 100 kPa, utilizaram-se drenos
verticais no local das pilhas de carvão e colunas de areia encamisadas, com espaçamento de
2,0 m (disposição quadrangular) e diâmetro de 0,78 m, na região dos transportadores (stackreclaimers). A Figura 3.60 apresenta as soluções geotécnicas adotadas, a geometria do pátio
de minério e o modelo geotécnico utilizado.

Figura 3.60 – Soluções geotécnicas utilizadas e modelo geotécnico (Wegner et al., 2009)
O subsolo do local é composto por camadas de argila mole fluvial e marinha, com
camadas de areia intercaladas em diversos locais (Wegner et al., 2009, e Marques et al.,
2008). As camadas compressíveis se encontravam até 12 a 15 m de profundidade, atingindo
em alguns locais 17 m. A Figura 3.61 apresenta um perfil típico do subsolo local, com valores
de Nspt e resistência de ponta (ensaio CPTu).
Um aterro de conquista de areia, com espessura entre 1,5 e 2,0 m, foi construído
hidraulicamente no local para acesso dos equipamentos.
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Figura 3.61 – Perfil típico do subsolo no pátio de estocagem (Wegner et al., 2009)
As colunas de brita foram instaladas com espaçamentos de 1,75, 1,85 e 2,20 m, em
uma disposição quadrangular, com comprimentos de 10 a 17 m (média de 12 m). Foram
instaladas 33.500 colunas em um ano, com um comprimento total de aproximadamente
400.000 m lineares.
Acima das colunas de brita foi construída uma plataforma de transferência de carga,
com o uso de duas camadas de geogrelha bidirecional, com resistência a tração de até 1600
kN/m.
Foram realizadas análises com o método de Priebe (1995) e análises numéricas, com
modelos elasto-plásticos (Figura 3.62). Analisaram-se diversas situações possíveis quanto ao
tipo de carregamento (rápido e descarregamento) além de obter a velocidade do processo de
adensamento do conjunto coluna de brita/solo compressível. Uma otimização do espaçamento
das colunas pôde ser realizado devido à verificação do aumento da resistência ao
cisalhamento resultante do progressivo aumento de carga, gerado pela deposição paulatina do
minério de ferro (Wegner et al., 2009).
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Figura 3.62 – Deformações previstas nas análises numéricas (Wegner et al., 2009)
Uma prova de carga instrumentada com o uso de uma plataforma de concreto e vigas
de aço foi realizada em um grupo de 16 colunas. Durante a prova de carga foram monitorados
recalques, tensões verticais, deslocamentos horizontais e laterais e poropressão. Esta prova de
carga será estudada no Item 8 deste presente estudo.
Wegner et al. (2009) abordam que a tensão máxima da prova de carga, antes da
ruptura, foi de 180 kN/m². Ou autores atribuem este valor máximo de carga ao tipo de
carregamento realizado (rápido) e as condições de contorno.
Ressalta-se que esta prova de carga não representa as condições reais do carregamento
que será imposto às colunas de brita, pois o teste realizado simulou uma carga em uma área
delimitada, como o caso de uma sapata carregada, ocasionando uma ruptura nas colunas por
cisalhamento.
Foram instaladas nos pátios de minério e carvão seções instrumentadas a cada 50 m
compostas de piezômetros, células de recalque, inclinômetros, extensômetros e perfilômetros.
Grande parte desta instrumentação é automatizada e há um sistema para avaliar os resultados.
Observaram-se recalques com taxas de 2 a 3 cm/mês na região dos transportadores, em
função do peso da infraestrutura (dormentes, trilhos e lastro), peso próprio do aterro de
conquista e plataforma de transferência de carga. Os recalques diminuíram sua velocidade
após um período de aproximadamente 4 meses (Wegner et al., 2009).
Maiores informações sobre a obra da TKCSA são apresentadas nos Capítulos 5, 6 e 7
desta presente pesquisa.
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Obra do Porto Sudeste
Almeida et al. (2012), Pacheco et al. (2012), Lousier et al. (2012) e Fosberg et al.
(2012) apresentam uma obra de colunas de brita no Porto Sudeste, que é um terminal da
MMX localizado no município de Itaguaí, RJ, a 80 Km da cidade do Rio de Janeiro.
O porto com área de cerca de 52 hectares, irá abrigar pátios para estocagem e
manuseio de minério de ferro e terá capacidade para armazenar até 50 milhões de toneladas
por ano. A Figura 3.63 apresenta a localização do empreendimento e a área onde está sendo
instalada a instrumentação.
Os depósitos de argila mole possuíam espessuras variáveis de 2,0 m a 8,0 m abaixo de
uma camada de areia fofa superficial, com espessura de até 3,4 m. Estes depósitos se
encontram na região do pátio de minério, acessos rodoviário (Via Marginal) e ferrovia de
acesso. O nível d’água se encontrava próximo da superfície em todos os locais.
Almeida et al. (2012) mostram que em toda a área do pátio de minério (incluindo a
Via Marginal para trânsito externo à obra) foi projetado uma plataforma de transferência de
carga até atingir a cota + 6,0 m com brita compactada.
A malha quadrangular de colunas de brita, com diâmetro de cerca de 0,90 m, foi
diferente nos setores do empreendimento, devido a diferentes carregamentos e problemas de
estabilidade. O espaçamento das colunas de brita na Via Marginal, próximo ao mangue, foi
igual a 1,40 m devido à proibição ambiental da construção de bermas de equilíbrio no
mangue. A Ferrovia de acesso foi projetada com colunas espaçadas de 1,75 m. Fosberg et al
(2012) mostram os detalhes construtivos das colunas de brita na região do porto.
As pilhas de minério nos pátios de estocagem, com 60 m de largura, estão projetadas
para até 14,0 m de altura (carga de 325 kPa no centro e 170 kPa nas bordas). As colunas de
brita neste local foram instaladas com espaçamentos de 1,75 m. Não serão construídas colunas
de brita entre os pátios, locais de passagem dos transportadores (Stack-Reclaimers), que
possuirão fundações em estacas pré-moldadas de concreto.

101

Área
Instrumentada

Figura 3.63 – Localização do Porto Sudeste. (Almeida et al., 2012)
A Figura 3.64 apresenta o corte esquemático da estrutura projetada bem como o
modelo geomecânicos do pátio de minério.
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Figura 3.64 – (A) - Modelo geomecânico adotado para a região do pátio de Minério de Ferro,
Ilha M2; (B) - Corte esquemático das fundações projetadas. (Almeida et al., 2012)
Almeida et al. (2012) apresentam as análises de estabilidade realizadas e os recalques
calculados, utilizando-se o método de Priebe (1995) e complementado por análises numéricas
por elementos finitos. São esperados recalques da ordem de 0,15 m a 1,13 m, na Via Marginal
e pátio de minério, respectivamente.
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Pacheco et al. (2012) realizaram estudos numéricos, com o método dos elementos
finitos, do comportamento de uma variante do acesso rodoviário do Porto Sudeste onde foram
instaladas colunas de brita com 1,75 m de espaçamento. Os autores estudaram o
comportamento da obra com e sem a inclusão de uma geogrelha de reforço acima das colunas
de brita (modelada de forma simplificada com elementos 1D com rigidez axial de 1500
kN/m), e concluíram que se fazia necessário o uso da geogrelha a fim de reduzir as
deformações horizontais no topo das colunas e aumentar o fator de segurança em curto prazo.
A instrumentação geotécnica prevista para a obra consiste da instalação de cerca de
250 instrumentos, e tem como objetivo monitorar a segurança da obra e se as premissas de
projeto se verificam em campo (Tabela 3.10).
A Figura 3.65 ilustra a locação de alguns instrumentos no projeto e a Figura 3.66
apresenta o detalhe da instrumentação utilizada no pátio de minério.
Tabela 3.10 – Resumo da instrumentação geotécnica e grandezas medidas (Almeida et al.,
2012)
Grandeza medida

Recalque superficial

Quantidade

Instrumento

64

Marcos superficiais

37

Placas de recalque

11

Tubos de perfilômetros

23

Sensor de recalque
(com transdutor de poropressão)

45

Extensômetro magnético (+ datum)

8

Transdutores de deformação

Deslocamento Horizontal

23

Tubos de inclinômetros

Poropressão (na argila mole)

36

Piezômetros de Corda Vibrante

12

Célula de tensão total

Recalque em profundidade

Tensão vertical total
(topo das colunas e entre colunas)

Os resultados lidos na instrumentação, desde o momento da instalação, estão sendo
inseridos em uma plataforma tecnológica online baseada em conceitos da Geomática. Este
sistema está sendo utilizado devido ao volume de instrumentos envolvidos, a frequência de
leituras e a necessidade de processamento imediato dos resultados. É possível o tratamento
matemático dos dados, o georreferenciamento e a análise espacial de todos os instrumentos do
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empreendimento. Além disso, pode ser realizado um acompanhamento em tempo real por
toda a equipe por meio de gráficos e mapas digitais, gerados automaticamente ao se inserirem
os dados lidos, sendo ainda possível a definição de níveis de alerta pré-estabelecidos. (Lousier
et al., 2012).
Via 1 (Ilha1) e Ferrovia 2
Via Virador

Via Muro e Ferrovia 1

Via 2 (Ilha 2) e Ferrovia 3

Pátio 02
Pátio 01

Pátio 03

Pátio 04

Figura 3.65 – Croqui esquemático com parte da instrumentação (Almeida et al., 2012)

Figura 3.66 – Detalhe da instrumentação do Pátio 01 (Almeida et al., 2012)
A instalação da instrumentação está sendo executada em paralelo as etapas e
cronogramas do projeto. Já foram instaladas quatro ilhas de instrumentação localizadas ao
longo das vias rodoviárias e ferroviárias do projeto. Em cada uma destas ilhas foram
instalados em geral os seguintes instrumentos:
104

•

4 piezômetros distribuídos ao longo da camada de argila mole;

•

3 células de tensão total – 1 posicionada sobre a coluna de brita e 2
posicionadas no solo entre as colunas;

•

1 perfilômetro.

O pátio de minério será instrumentado no fim de 2012 e seu carregamento deverá ter
início em 2013, não sendo possível apresentar nesta pesquisa os resultados da instrumentação
deste.
Os piezômetros foram locados entre as colunas de brita em diferentes profundidades
na camada de argila (Figura 3.67). A Figura 3.68 apresenta as medições de poropressões até
Janeiro de 2012 nos quatro piezômetros instalados na Ilha 2.

Figura 3.67 – Posição dos piezômetros. (Almeida et al., 2012)
A Figura 3.69 e Figura 3.70 apresentam, respectivamente, as medições de tensão total
vertical e do perfilômetro instalados na seção instrumentada da Via 2 (Ilha 2).
As células de tensão da Ilha 2 (Figura 3.69) foram locadas em planta de forma a
avaliar a reposta ao carregamento imposto pelo aterro na parcela de tensão total vertical que
chega às colunas de brita e a parcela que chega ao solo não tratado. Para tal, a célula de tensão
CP-LF2 foi posicionada sobre o topo da coluna de brita e as células CP-LF1 e CP-LF3 foram
posicionadas no solo entre as colunas de brita. Verifica-se que a tensão obtida nas colunas é
superior às da camada de argila, caracterizando o desenvolvimento do efeito de arqueamento.
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Figura 3.68 – Leituras dos piezômetros. (Almeida et al., 2012)

Figura 3.69 – Leituras das células de tensão vertical total. (Almeida et al., 2012)
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Figura 3.70 – Leituras do perfilômetro. (Almeida et al., 2012)
Outras obras
Outra obra de colunas de brita no Brasil foi no estado de Santa Catarina, na cidade de
Araquari, na construção de uma praça de pedágio (P03), no Km 79 da Rodovia BR 101, com
o método de vibrocompactação seco (Felix dos Santos, 2009).
O sítio possuía uma camada compressível de até 8,0 m de espessura com umidade
natural próxima a 85%. O aterro construído tem espessuras entre 1,00 e 4,00 m, incluindo
uma camada de 0,50 m de brita que atua como colchão drenante e plataforma de transferência
de carga. Entre a camada de brita e o material de aterro, foi utilizada uma camada de geotêxtil
com gramatura máxima de 200 g/m².
As colunas instaladas possuíam diâmetro médio de 0,80 m e comprimentos variáveis
de 7 m a 10 m, com uma disposição quadrada e espaçamentos de 1,80 m e 2,50 m. Houve a
construção de 1145 colunas, com um valor total aproximado de 10.305 metros lineares de
colunas.
Os recalques previstos variam entre 11 cm e 37 cm, e ocorreriam no prazo de 2 meses
após o término da obra. O fator de segurança contra deslizamento no local mais crítico foi
determinado sendo igual a 1,85 (Felix dos Santos, 2009).
Outro local com o uso desta técnica foi a ampliação do Aeroporto Municipal de UbáMG. Foram instaladas 674 colunas de brita com 0,70 m de diâmetro, em uma malha
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triangular, com espaçamentos entre 3,5 m e 5,0 m e profundidades de 6,0 m a 9,0 m, com um
comprimento total de colunas igual a 5378 m (Felix dos Santos, 2009).
Após a construção das colunas de brita, foi colocada uma camada de 0,5 m de areia,
para atuar como camada drenante, um geotêxtil e um aterro com espessura variável.

3.10.

Conclusões Parciais

Os valores dos parâmetros geotécnicos da brita, como ângulo de atrito efetivo e
Módulo de Elasticidade, apresentados na literatura técnica possuem uma grande variação de
magnitude. As tensões efetivas atuantes, tanto as de confinamento quanto as atuantes nas
colunas de brita, também influenciam nesta variação. No caso dos valores do módulo da
coluna Ecol esta variação é entre 7 e 200 MPa. Assim um estudo paramétrico caso a caso deste
parâmetro deve ser realizado. No caso do ângulo de atrito, os valores obtidos para níveis de
tensões inferiores a 500 kPa não são inferiores a 40º, e diversos autores propõem valores
acima de 40º. A faixa de variação deste parâmetro nos estudos apresentados é de 38 º a 64º,
com valores médios na faixa de 40º – 45º.
Grande parte dos métodos propostos para o cálculo do fator de redução dos recalques
(FRR) em locais com colunas de brita, e consequentemente os valores dos recalques
esperados, admite um comportamento para os solos (coluna de brita e argila) puramente
elástico ou elástico perfeitamente plástico. Esta proposição faz-se necessária para a
simplificação dos cálculos analíticos, tornando-os mais práticos para o uso em projeto. Porém,
o comportamento real dos solos, principalmente dos solos compressíveis, com aumento de
rigidez ao longo do tempo, pode gerar uma grande diferença no valor dos recalques
calculados.
O método de Priebe (1995) é baseado em ábacos simples e é a metodologia mais
utilizada em geral para projetos com colunas de brita. A realização de cálculos mais
completos com menos hipóteses simplificadoras só é possível através de planilhas eletrônicas
ou métodos numéricos.
A transformação de análises axissimétricas em análises considerando o estado plano
de deformação, para o uso em modelos numéricos, deve ser cuidadosa, principalmente quando
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forem utilizados modelos com critério de ruptura de Mohr-Coulomb, pois a possibilidade de
plastificação das colunas gera um aumento significativo no valor de recalque obtido.
Os efeitos gerados pela instalação das colunas, como por exemplo, a variação das
tensões horizontais e amolgamento da argila, não podem ser desprezados, pois há uma clara
influência destes no desempenho de projetos.
Não foram observados trabalhos que consideram a variação da compressibilidade
devido ao amolgamento da argila, mas apenas os efeitos na variação do coeficiente de
permeabilidade e aumento da rigidez.
A consideração do efeito do acréscimo da tensão horizontal gerado pela construção da
coluna de brita está sendo atualmente simulado nas análises numéricas variando-se o valor do
coeficiente de empuxo, ou gerando uma expansão de cavidade. Esta expansão pode ser
realizada em um material de baixa rigidez ou desativando-se os materiais da malha a ser
expandida. Não há atualmente um procedimento mundialmente aceito e rigoroso que modele
corretamente o comportamento do solo após a construção da coluna de brita.
As diversas mudanças geradas no solo compressível através da instalação das colunas
de brita como a redução da resistência devido ao amolgamento, com posterior aumento
devido às tensões horizontais geradas pela expansão das colunas (durante o processo de
adensamento), aumento do coeficiente de empuxo do solo, processo de plastificação das
colunas, transferência de carga e processos de adensamento, radial e vertical, geram muitas
incógnitas e dúvidas para serem respondidas. O uso de todas estas hipóteses de cálculos em
um modelo analítico é de extrema complexidade, e ainda não é possível realizá-las em sua
plenitude em modelos numéricos com o método de elementos finitos.
O estudo dos efeitos da instalação tem sido realizado para colunas isoladas e os
estudos em um grupo de colunas podem apresentar resultados distintos dos estudos em
colunas isoladas.
Há a recomendação que em solos moles as colunas devem possuir no mínimo 0,80 m
de diâmetro, e para solos muito moles (Su < 10 kPa) os diâmetros não podem ser inferiores a
1,00 m. Em termos de espaçamento as distâncias entre colunas devem ser inferiores a 2,5 m, a
fim de garantir o efeito de grupo.
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A instalação de colunas de brita em solos com Su inferiores a 15 kPa pode ocorrer,
havendo já casos de obras em solos com Su de 4 a 5 kPa. É ressaltado porém, a importância da
monitoração automática do processo de construção nestes casos.
A técnica de colunas de brita com vibrosubstituição é recente no Brasil e por isso só
atualmente começaram a aparecer trabalhos técnicos mais detalhados. Outro ponto a ser
ressaltado é a falta na literatura de estudos mais aprofundados sobre o uso de colunas de brita
em solos muito moles. Devido à falta destes estudos é apresentado no Anexo 2 um estudo
paramétrico utilizando-se análises numéricas e com o uso do método de Priebe (1995).
Neste capítulo foram abordadas metodologias para o cálculo do valor final de recalque
com o uso de colunas de brita, no Anexo 1 são apresentados métodos de cálculo da evolução
destes recalques ao longo do processo de adensamento da camada de argila. O Anexo 1
também mostra estudos para cálculo do coeficiente de permeabilidade utilizado em análises
numéricas com colunas de brita, considerando-se os efeitos de amolgamento e situações de
análises axissimétricas e de deformação plana.
O Capítulo 4 apresentará um estudo de caso com camadas de argila muito moles onde
são utilizados nas análises numéricas modelos constitutivos do tipo Cam-Clay para as
camadas argilosas, considerando assim o efeito de adensamento.
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4. COLUNAS DE BRITA EM SOLOS MUITO MOLES: ESTUDO DE
CASO
4.1. Introdução
Em vários estudos numéricos apresentados na literatura técnica o solo é modelado
como um material elástico-linear (vide Capítulo 2). Mesmo que estas análises apresentem
limitações, ainda assim são de grande utilidade visando à compreensão das principais
variáveis envolvidas na questão complexa que é o uso de colunas de brita na melhoria de
solos moles. O Anexo 2 apresenta estudos paramétricos preliminares que comparam os
valores de recalques obtidos na metodologia de Priebe (1995) e no MEF, através de análises
axissimétricas considerando um comportamento elástico linear do solo argiloso. Foram
verificadas as influências do ângulo de atrito da coluna de brita e do aterro, módulos de
elasticidade da argila (com valor mínimo de 100 kPa, para a consideração de um solo argiloso
muito mole) e da coluna de brita, além de diferentes espaçamentos de coluna.
Neste capítulo será apresentado um estudo de caso do uso de colunas de brita em um
local com depósitos turfosos e argilosos, moles e muito moles, através de análises numéricas
(MEF com o uso do programa PLAXIS – Brinkgreve, 2010) simulando-se o comportamento
de um aterro com 5,0 m de altura em um solo melhorado com colunas de brita onde foram
utilizados nas análises numéricas modelos constitutivos do tipo Cam-Clay para as camadas
argilosas, considerando assim o efeito de adensamento. . O programa PLAXIS de elementos
finitos (EF) é o mais utilizado atualmente para análises numéricas tanto em pesquisa como na
prática, e assim sendo o PLAXIS como EF não serão aqui descritos.
As colunas granulares simuladas neste capítulo possuem 1,0 m de diâmetro, com
disposição quadrangular, espaçamentos de 2,0 m e totalmente penetrantes na camada de argila
mole, geometria usualmente adotada em projetos de colunas de brita na cidade do Rio de
Janeiro (Felix dos Santos, 2009).
A intenção nesta etapa da pesquisa é obter uma visão global do comportamento de
colunas de brita em solos muito moles em termos de deslocamentos e distribuição de tensões.
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4.2. Parâmetros Geotécnicos – Camada de Argila Turfosa
Para o estudo de caso foram utilizados os parâmetros geotécnicos de um depósito de
material argilo-turfoso no bairro da Barra da Tijuca, na região da Baixada de Jacarepaguá, na
cidade do Rio de Janeiro, denominado de GLEBA F. Realizaram-se neste local 84 ensaios de
palheta, ensaios de piezocone em 9 verticais com 66 pontos de dissipações de poropressões, e
foram retiradas 22 amostras indeformadas, para ensaios de adensamento e de caracterização.
Baroni (2010) e Baroni e Almeida (2012) apresentam um estudo detalhado da área, bem como
dos resultados obtidos nos ensaios de campo e laboratório.
Em área próxima aos terrenos do SESC e SENAC e não muito distante da GLEBA F
verificou-se ser possível instalar colunas de brita nestes solos muito moles (Felix dos Santos,
2009), a exemplo dos solos deste tipo existentes na Malásia (vide Item 3.8 e 3.9).
A Figura 4.1 apresenta alguns parâmetros geotécnicos do depósito na GLEBA F.
Verifica-se a existência de uma camada turfosa, com alto valor de índice de vazios e
quantidade de matéria orgânica, com até 4,0 m de espessura, após esta há uma camada
argilosa muito mole, com umidade natural em torno de 200%.
Os valores de resistência não drenada (Su) obtidos nos ensaios de palheta (naturais e
amolgados), apresentados na Figura 4.2, demonstram a baixa resistência não drenada deste
material, com valores de Su inferiores a 10 kPa até profundidades de 10 m. A magnitude do Su
até 5,0 m de profundidade é inferior a 5 kPa, atingindo valores baixíssimos de 2 kPa. Estes
resultados não estão corrigidos pelo método de Bjerrum (1973), o que acarretará em uma
redução destes valores.
Os valores de Su da camada de turfa, maiores que 19 kPa até 1,0 m, são atribuídos à
presença de vegetação superficial que enrosca na palheta ocasionando valores elevados.
São apresentados na Figura 4.3 os índices de compressão virgem (Cc) e de
descompressão (Cs) obtidos nas amostras indeformadas retiradas do local. Também são
apresentados os valores da razão/relação de compressão virgem CR (= Cc/1+e0). Verifica-se
que o CR para profundidades de até 10 m possui um valor médio acima de 0,40, indicando
uma alta compressibilidade deste depósito.
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Figura 4.1 – Parâmetros de caracterização geotécnica da GLEBA F (Baroni, 2010)
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Figura 4.2 – Resultado dos ensaios de palheta na GLEBA F – naturais (Su) e
amolgados (Sur) (Baroni, 2010)

Figura 4.3 – Resultado dos ensaios de adensamento – GLEBA F (Baroni, 2010)
4.3. Análise Numérica da Instalação das Colunas de Brita
Utilizou-se neste estudo de caso análises numéricas axissimétricas, com a camada
compressível com 10,0 m de espessura, dividida em camadas de 1,0 m (conforme utilizado
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por Lima, 2007) com diferentes parâmetros geotécnicos, baseados nos valores apresentados
por Baroni (2010) (Figura 4.1 e Figura 4.3).
No estudo de caso foi considerado um extrato arenoso com 5,0 m de espessura,
denominado de camada base, abaixo da camada argilosa, e a existência de um aterro
(conquista) com 1,0 m de altura, anterior à instalação da coluna de brita. Assim, a coluna de
brita foi simulada com 11,0 m de comprimento.
O aterro a ser construído possui 5,0 m de altura, dividido em camadas de 1,0 m de
espessura, e o tempo de alteamento/construção deste foi definido igual a 20 dias.
Nas análises com o MEF todas as etapas de construção foram consideradas do tipo
Consolidation com atualização da malha e das poropressões em cada etapa. Este tipo de
cálculo possibilita a simulação do processo de adensamento durante as etapas
Em todos os modelos utilizados os nós na base da malha de elementos finitos do
modelo não podiam sofrer deslocamentos verticais e horizontais, e os nós nas laterais dos
modelos eram livres para deslocamentos verticais. O fluxo e dissipação do excesso de
poropressão eram impedidos nas laterais do modelo.
4.3.1. Parâmetros utilizados
Com o intuito de verificar mais detalhadamente o comportamento do material argiloso,
este foi simulado utilizando um modelo constitutivo do tipo Cam-Clay (no caso o Soft Soil
Creep – SSC). Este modelo constitutivo foi utilizado por considerar a fluência do solo
(adensamento secundário – Brinkgreve, 2010) além de apresentar melhores resultados em
termos de excesso de poropressão e deslocamentos horizontais (Indraratna et al., 2007).
A Tabela 4.1 apresenta os parâmetros utilizados para cada camada de argila (baseados
nos dados de Baroni, 2010; Lima, 2007) e a Tabela 4.2 mostra os utilizados no aterro, camada
base e colunas de brita, que foram modelados com um modelo elástico perfeitamente plástico
(Mohr-Coulomb). Os valores do coeficiente de permeabilidade vertical (kv) e horizontal (kh),
e peso específico adotados foram baseados nos valores médios dos depósitos do local. Nos
capítulos seguintes desta tese serão realizadas análises mais rigorosas com os valores do
coeficiente de permeabilidade em função do índice de vazios de cada camada argilosa.
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Tabela 4.1 – Parâmetros geotécnicos das camadas argilosas
Profundidade (m)

Parâmetros
0–2

2–3

3–4

OCR

8,5

8,5

3,0

e0

8,14

K0

1,43

Cc
Cr ≈ Cs

4 – 5 5 – 6 6 – 7 7 – 8 8 – 9 9 – 10
1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

12,37 12,24

6,07

6,10

4,76

5,47

5,08

4,71

1,43

1,14

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

4,24

6,01

5,44

2,49

3,00

4,55

3,00

3,27

1,80

0,66

2,14

1,09

0,22

0,33

0,23

0,25

0,21

0,21

Cα

0,01

φ´ (º)

25,0

c´ (kPa)

0,0

γsat (kN/m³)

12,00

kh (m/dia)

2,00 x 10-4

kv (m/dia)

2,00 x 10-4

Os valores do ângulo de atrito, módulo de elasticidade e coeficiente de permeabilidade
das colunas de brita foram baseados nos valores apresentados no Item 3.2. Os demais
parâmetros do aterro (considerado como um solo siltoso) e da camada base foram obtidos em
Terzaghi e Peck (1967) e Lambe e Whitman (1979).
Tabela 4.2 – Parâmetros geotécnicos do aterro, camada base e colunas de brita
Parâmetros

Aterro

Camada
Base

Colunas
de Brita

E (MPa)

8,5

25

80

φ´ (º)

30,0

30,0

40,0

c´ (kPa)

0,0

0,0

0,0

γt (kN/m³)

18,00

18,00

20,00

kh = kv (m/dia)

8,64x10-2

8,64

27000

K0

0,50

0,50

0,357
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4.3.2. Simulação da Instalação das Colunas de Brita
De acordo com Egan et al. (2008) são utilizados na literatura duas técnicas para se
introduzir os efeitos da instalação das colunas em análises numéricas: a variação do valor do
coeficiente de empuxo (considerando a coluna de brita já no local, e devido a sua instalação)
e, a expansão de materiais com baixa rigidez ou deslocamento horizontal da malha de
elementos finitos, simulando assim a instalação das colunas.
Neste capítulo será utilizada a técnica de deslocamento horizontal da malha de
elementos finitos, com o intuito de modelar todas as etapas da obra (instalação das colunas e
posterior alteamento do aterro).
A geometria e a malha de elementos finitos, utilizadas na simulação da instalação das
colunas de brita, são apresentadas na Figura 4.4, tendo sido considerada a existência do aterro
de conquista com 1,0 m. A célula axial modelada possui um raio de 10,0 m com o intuito de
reduzir a influência das condições de contorno, sendo esta geometria semelhante à utilizada
por Weber (2008).
A malha de elementos finitos é constituída de 778 elementos triangulares, com 15 nós
de deslocamento e 12 pontos de integração para cálculo de tensão (pontos de Gauss), 10,0 m
de raio e 16,0 m na direção vertical.
Como não é possível movimentar o eixo de simetria no programa utilizado, foi criada
uma série de elementos esbeltos próximos ao eixo, com 0,05 m de largura (semelhante ao
adotado por Weber, 2008), onde foram aplicados os deslocamentos radiais. Estes elementos
podem ser observados no detalhe da Figura 4.4.
Toda a instalação da coluna (deslocamentos radiais) foi simulada com a duração de 30
minutos, tempo usual da instalação em campo de uma coluna de brita com 1,0 m de diâmetro
e comprimento de 11,0 m em depósitos argilosos do Rio de Janeiro (Felix dos Santos, 2009).
Durante as etapas de instalação da coluna, ao invés do uso de um material de baixa
rigidez nos elementos a serem expandidos, conforme utilizado por Guetif et al. (2007), optouse por desconsiderar (desligar) os elementos esbeltos, reduzindo o cálculo computacional. A
possibilidade de “ligar” ou “desligar” os elementos da malha é uma ferramenta do programa
utilizado que possibilita a simulação da construção de um aterro, ou uma escavação, ao longo
das fases de cálculo utilizadas. Os deslocamentos prescritos foram aplicados nos nós na
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interface com os elementos “desligados” (Figura 4.4), impedindo alguma deformação da
malha que poderia ocorrer devido ao “desligamento” dos elementos.
A simulação da introdução do vibrador era realizada aplicando um deslocamento
prescrito radial de 0,20 m nos elementos adjacentes aos elementos esbeltos (Figura 4.4 e
Figura 4.5), criando assim uma cavidade de 0,25 m de raio (0,05 m referentes aos elementos
esbeltos e 0,20 m dos deslocamentos prescritos), valor próximo ao raio dos vibradores
utilizados atualmente no método de vibrosubstituição. Esta etapa é apresentada na Figura

Deslocamentos
Radiais Prescritos

Camada Base (5,0 m)

Camada de Argila (10,0 m)

Aterro de Conquista

(1,0 m)

4.5a.

Figura 4.4 – Geometria e malha de elementos finitos utilizadas
Na segunda etapa, era realizada a construção da coluna de brita com 1,0 m de diâmetro
(0,50 m de raio) aumentando os deslocamentos radiais até 0,45 m, gerando assim uma
cavidade de 0,50 m (raio da coluna de brita). A Figura 4.5b apresenta a malha e a geometria
finais após a aplicação destes deslocamentos horizontais.
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Em seguida os elementos esbeltos foram introduzidos (religados) com modelos e
propriedades geotécnicas das colunas de brita, e os deslocamentos horizontais desativados
(Figura 4.5c). Esta técnica foi utilizada por Weber (2008) e é semelhante à técnica com
material de baixa rigidez.

Coluna de
Brita

(b)
(a)
(c)
Figura 4.5 – Simulação da instalação da coluna de brita (a) Inserção do vibrador.

Deslocamento radial = 0,20 m (b) Expansão da cavidade com a construção da coluna de brita.
Deslocamento radial = 0,45 m (c) Introdução do material da coluna de brita e retirada dos
deslocamentos
A técnica de simulação da instalação da coluna, com a expansão de parte da malha,
tem como vantagem potencial a possibilidade de simular todas as etapas da construção do
aterro: construção da coluna de brita, construção do aterro e posterior fase de dissipação de
poropressões.
Após a construção da coluna de brita foi tentado exaustivamente sem sucesso a
continuação das análises com a construção do aterro. Diversas tentativas foram realizadas, em
diversos momentos havia falha na malha de elementos finitos, e em outros, a malha de
elementos finitos se apresentava muito deformada, no contato do terreno com o aterro a ser
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construído, impossibilitando a realização do alteamento do aterro, conforme pode ser visto na
Figura 4.6. Estes problemas ocorreram com ou sem a existência de um aterro de conquista.
Weber (2009) menciona problemas semelhantes no momento da construção do aterro.
Análises numéricas mais elaboradas usando, por exemplo, a técnica de remeshing
(geração/alteração da malha no início de cada etapa de cálculo) podem superar estas
dificuldades, mas isto foge ao escopo desta pesquisa.
Malha com grandes
deformações

Figura 4.6 – Levantamento do terreno e deformação da malha.
De acordo com Felix dos Santos (2009) e observações em campo, durante a instalação
das colunas há um levantamento da superfície do terreno. Isto ocorre pois a construção gera
um carregamento rápido na argila de forma não drenada (sem variação de volume da argila), e
como há a introdução de um material granular no terreno o volume total deste aumenta,
provocando o levantamento na superfície, que também foi observado nas análises numéricas
(Figura 4.6). Como este material levantado é uma mistura de brita e argila, efetua-se
corriqueiramente em campo uma raspagem deste material, o que torna as análises numéricas
ainda mais elaboradas.
Devido aos problemas numéricos observados e tendo em vista a questão de raspagem
do material da superfície do terreno, a técnica de expansão da malha foi somente utilizada
para a determinação da variação do coeficiente de empuxo do solo após a instalação da coluna
de brita (K*), para que esta fosse considerada já instalada no local. Deste modo, após a
simulação da instalação da coluna de brita foram verificados os valores das tensões efetivas
horizontais e verticais, obtendo os novos valores dos coeficientes de empuxo a serem usados
nas análises numéricas realizadas nos itens 4.4 e 4.5, nos quais a expansão lateral da coluna
não é simulada.
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4.3.2.1.

Coeficiente de empuxo após a instalação da coluna (K*)

Os valores de K* obtidos, após a dissipação de toda a poropressão gerada pela
instalação das colunas, estão apresentados na Figura 4.7. Verificando os resultados até a
distância radial de 1,13 m (re), tamanho da célula unitária em estudo, observam-se valores
médios de K* próximos a 2,0.
O valor médio de K* obtido é igual a 1,39 a 3,07 vezes o valor de K0 (Tabela 4.1), e os
valores obtidos se encontram dentro dos observados na literatura (Item 2.4).
Nos resultados obtidos (Figura 4.7) não foi observada uma redução clara do
coeficiente de empuxo próximo à coluna, conforme o apresentado por Guetif et al. (2007). A
variação do K* ao longo da camada argilosa é semelhante à obtida por Weber (2008).
Como não foi possível simular com perfeição todas as etapas de construção de um
aterro com coluna de brita nas análises numéricas, além da impossibilidade de simular no
programa PLAXIS todas as etapas de construção do aterro sobre colunas de brita, os estudos
dos itens 4.4 e 4.5 considerarão que a coluna já se encontra no local com o uso do valor de
K*, não simulando o processo de instalação.
4.3.2.1.

Excesso de poropressão

A Figura 4.8 apresenta os excessos de poropressão gerados imediatamente após o fim
da construção da coluna de brita (Figura 4.5b e c). Observa-se que o excesso de poropressão,
com valor máximo de 50 kPa, é maior na parte final da coluna (maior profundidade). Isto
ocorre devido a maior rigidez e magnitudes de tensão efetiva horizontal da argila nesta
profundidade, e consequentemente a geração de uma força de reação maior da argila durante a
aplicação dos deslocamentos prescritos.
Os valores de excesso de poropressão obtidos, apresentado na Figura 4.8, são de
magnitude inferior aos apresentados por Castro e Karstunen (2010), que foram da ordem de
60 a 140 kPa, também em análises numéricas com o MEF, com a construção de uma coluna
com 0,8 m de diâmetro. Esta diferença ocorre devido a maior rigidez da argila utilizada por
Castro e Karstunen (2010), além da dissipação de poropressão ocorrer também durante a
instalação da coluna de brita nas análises numéricas aqui realizadas, diferente da hipótese de
Castro e Karstunen (2010).
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Figura 4.7 – Valores de K*

Figura 4.8 – Valores de Excesso de Poropressão no final da construção
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A Figura 4.9 apresenta os valores obtidos de excesso de poropressão normalizados
pelo valor do Su da argila, em diversas profundidades (1,5/5,0 e 8,5 m), em conjunto com os
dados obtidos por Castro e Karstunen (2010).
Para o depósito estudado aqui, a correlação de ∆u/Su não apresenta um comportamento
igual para todas as profundidades, diferente do apresentado por Castro e Karstunen (2010),
mostrando a dificuldade para o estudo dos depósitos de argilas muito moles do Rio de Janeiro.

Excesso de Poropressão
normalizada ∆u/Su
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1,5 m

8

5,0 m
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4

Castro e Karstunen (2010)

2
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Distância ao eixo da coluna (r/rc)
Figura 4.9 – Excesso de Poropressão normalizada ∆u/Su

4.4. Influência do K* nos Valores dos Recalques
Devido à determinação do K* somente em análises axissimétricas, e a falta de
comprovação in situ deste valor, foram realizadas análises modificando o valor de K* para
determinar sua influência na magnitude dos recalques.
As divisões em camadas e parâmetros geotécnicos das camadas argilosas foram
semelhantes às utilizadas no Item 4.3 (vide Tabela 4.1 e Tabela 4.2), com a diferença agora da
pré-existência da coluna de brita, na camada de solo mole e aterro de conquista, e os novos
valores do coeficiente de empuxo.
Novamente, foi utilizado o conceito de célula unitária através de análises
axissimétricas com o MEF. A geometria utilizada possui um raio de 1,13 m (re, calculado com
base na Figura 2.2 para o espaçamento entre colunas de 2,0 m), sendo o raio da coluna igual a
0,5 m. A malha de elementos finitos utilizada é composta de 655 elementos triangulares, com
15 nós de deslocamento e 12 pontos de Gauss. A geometria e a malha de elementos finitos
utilizadas são apresentadas na Figura 4.10.
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(camada
base)

Figura 4.10 – Geometria (a) e malha de elementos finitos (b)
Verificou-se a influência nos valores dos recalques, com diferentes alturas de aterro,
para valores de K* variando de 1,0 a 3,0, e com os valores de K0 (antes da instalação das
colunas). Também foram calculados os valores dos recalques utilizando a metodologia de
Priebe (1995). Os recalques sem coluna de brita foram calculados com o uso do MEF
(análises axissimétricas).
Observa-se na Figura 4.11 que para valores de K* superiores a 2,0 o aumento deste
não gera influência significativa nas magnitudes dos recalques. A Figura 4.12 apresenta os
valores do fator de redução de recalques (FRR) obtidos. O método de Priebe (1995)
utilizando-se o valor do fator básico de melhoria do solo n0 (Figura 3.8) e K* igual a 1,0,
superestimou o valor do FRR, e consequentemente subestimou os recalques esperados.
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Figura 4.11 – Recalques para diferentes valores de K*
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Figura 4.12 – Valores do Fator de Redução de Recalques para diferentes K*
4.5. Análise do Fator de Concentração de Tensões (FC)
Após definido o valor a ser usado de K*, igual a 2,0 (valor médio obtido
anteriormente, Figura 4.7), foi verificada a variação das tensões efetivas verticais geradas pela
construção do aterro (com 5,0 m de altura) nas colunas de brita e na camada argilosa. Para
isto, foram selecionados pontos na coluna de brita e camada argilosa nas profundidades de
interface das camadas (a cada metro). Ressalta-se que foi considerado que os excessos de
poropressão gerados pela instalação da coluna de brita já haviam sido dissipados.
A Figura 4.13 apresenta os pontos em estado plástico no final do alteamento e do
processo de adensamento (Figura 4.13a e b, respectivamente). É possível observar a
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plastificação da coluna ao longo de seu comprimento, conforme apresentado por Castro
(2008) e Six et al. (2012), sendo esta também uma hipótese de Priebe (1995).
A Figura 4.14 mostra a variação das tensões verticais médias efetivas e totais a -5,0 m
de profundidade (meio da camada de argila). O valor do acréscimo da tensão total na argila
aumenta durante a construção do aterro até atingir aproximadamente 50 kPa, e se mantém
constante até o final do processo de adensamento. Foram obtidos para outras profundidades
valores do acréscimo da tensão total na argila entre 35kPa e 50 kPa.
O acréscimo da tensão média vertical (tensões efetivas iguais às tensões totais) nas
colunas apresentam um comportamento atípico devido à deformação horizontal e a mudança
para o estado plástico de diversos pontos destas. Esta variação para o estado plástico foi
apresentada por Castro (2008) e Six et al. (2012). O acréscimo da tensão efetiva vertical na
camada argilosa, com a dissipação do excesso de poropressão, gera uma redução do valor do
FC, além disto, a variação do ∆σ´vc ao longo do tempo, devido à mudança para o estado
plástico das colunas, influi na variação do FC. Estes dois comportamentos podem ser
observados na Figura 4.14.
A Figura 4.15 apresenta os valores médios do fator de concentração de tensões ao
longo do tempo, em diferentes profundidades. Verifica-se que o FC apresenta valores
elevados durante a construção do aterro, com valor máximo aproximado de 80, e não há um
padrão no comportamento do FC durante o processo de adensamento, nas profundidades
dentro da camada de argila (profundidades de -2,0 m, -5,0 m e 7,0 m), devido à mudança para
o estado plástico das colunas.
O valor do FC ao longo do comprimento da coluna de brita é mostrado na Figura 4.16,
ao final do alteamento do aterro (fim da construção) e no fim do processo de adensamento.
Observa-se novamente a redução do valor do FC ao final do processo de adensamento. Esta
redução se deve ao aumento das tensões efetivas verticais na camada de argila e a redução
destas na coluna de brita, conforme pode ser visto na Figura 4.14.
Os valores do FC, obtidos para a situação no final do processo de adensamento, de 2 a
6, estão dentro da faixa de valores obtidas por FHWA (1983), Domingues (2005) e Weber
(2008).
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(a)

(b)

Figura 4.13 – Pontos de plastificação (em vermelho) nas colunas de brita após o fim do
adensamento (a) e no final do adensamento (b).
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Figura 4.16 – Valores do FC
O valor do FC no topo da camada de argila se manteve constante, pois por estar
próximo à fronteira drenante o processo de adensamento ocorre rapidamente. A consequente
transferência de tensões da coluna de brita para a argila também se processa rapidamente,
diferente do apresentado por Han e Ye (2001), que indicava um aumento do FC ao longo do
tempo.
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Dados de leitura de tensão vertical, em células de tensão total instaladas no topo das
colunas de brita, apresentados por Castro (2008) e Almeida et al. (2012), apresentam valores
do FC constantes após o fim ao alteamento do aterro no topo da camada de argila, similar ao
apresentado na Figura 4.15.
Usualmente as medições de tensões são realizadas no nível do terreno (algumas vezes
com a presença de um aterro de conquista) próximo à fronteira drenante, e somente Aboshi et
al. (1979) apresentam medições do FC ao longo da profundidade.
O padrão de variação do FC apresenta alguma semelhança ao dos valores de CR =
Cc/(1+e0) utilizados na análise numérica, conforme pode ser observado na Figura 4.17. Este
comportamento é esperado, pois considerando a deformação vertical na coluna igual a do solo
(observado nas análises numéricas), quanto maior a compressibilidade da argila menor é sua
rigidez, e consequentemente maiores cargas são suportadas pela coluna. A alta
compressibilidade da argila dificulta a verificação da influência do arqueamento no aumento
do FC.
A correspondência entre valores de FC e de CR não foi observada claramente por
Domingues (2005) e Weber (2008), devido ao uso de argilas mais rígidas e com um valor
único de compressibilidade utilizado para todas as camadas. A influência da rigidez da argila
no valor das tensões verticais na coluna e na argila é incluída no método proposto por Castro
(2008).
A variação do fator de concentrações de tensões também é devida à alta complexidade
das relações de tensões e deformações em solos muito moles, deformações horizontais das
colunas, além da mudança para o estado plástico de diversos pontos das colunas de brita,
dificultando a determinação de um padrão nesta variação para todos os casos.
A Figura 4.18 apresenta os valores de FC obtidos em uma análise numérica
complementar onde os parâmetros geotécnicos de todas as camadas de argila foram definidos
iguais aos da camada da profundidade de 5 m a 6 m (Tabela 4.1 – CR = 0,42), os demais
parâmetros e a geometria não foram modificados.
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Figura 4.17 – Valores do FC e CR = Cc/(1+e0) o longo da profundidade.
O valor do FC se apresenta aproximadamente constante ao fim do processo de
adensamento até a profundidade de 5,0 m (em torno de 4), após esta profundidade há um
acréscimo até o valor de 8, a 9,0 m de profundidade. Conforme já dito neste item, um dos
motivos desta variação do valor de FC são as deformações horizontais da coluna de brita.
Novamente, os valores do FC obtidos para a situação no final do processo de adensamento
são inferiores aos obtidos no final do alteamento, e estão dentro da faixa de valores
apresentadas na literatura. Foi observado que a plastificação ocorreu em toda a coluna.
A Figura 4.19 apresenta os deslocamentos horizontais da coluna de brita para os
valores de CR originais (variáveis com a profundidade) e para o CR = 0,42 (sem variação).
Observa-se que os deslocamentos horizontais para a análise com um CR único são bem
menores a partir de profundidades de 5,0 m, profundidade esta onde o valor do FC aumenta
de magnitude (Figura 4.18). Este aumento no valor do FC ocorre nas profundidades em que o
acréscimo da área transversal da coluna de brita (incialmente com 1,0 m de diâmetro) é
inferior a 2,5% – 3% (Figura 4.20). Devido à redução dos deslocamentos horizontais (Figura
4.19), e consequentemente redução do acréscimo de área transversal (Figura 4.20), é possível
observar mais claramente o aumento do FC com a profundidade (Figura 4.18) devido ao
efeito de arqueamento.
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Figura 4.18 – Valores do FC para CR = 0,42
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Figura 4.19 – Deslocamento horizontais na interface coluna/solo
Analisando os dados obtidos verifica-se que o valor do FC varia tanto ao longo do
processo de adensamento quanto em diferentes profundidades, conforme observado por outros
autores (Item 2.4.1).
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Figura 4.20 – Acréscimo da área da coluna de brita – Área Original/Área após carregamento
4.6. Conclusões Parciais
A simulação da instalação de colunas de brita em solos muito moles com a
metodologia da expansão de uma cavidade com o uso do MEF (impondo um deslocamento
horizontal nos elementos da malha) e modelos do tipo Cam-Clay para as camadas argilosas,
pode apresentar dificuldades numéricas durante o processo de cálculo.
A sequência de construção das colunas, com instalação das colunas, raspagem do
material superficial (mistura de argila e brita) e alteamento do aterro, não foi possível ser
simulada nas análises numéricas com o programa de MEF utilizado.
Devido a esses diversos problemas, o uso da expansão de cavidade cilíndrica via
elementos finitos pôde ser utilizada para verificar o valor de K*, e em seguida adota-se este
como dado de entrada de outra análise numérica, que considera a coluna já no local, não
simulando o processo de sua instalação.
Nas análises axissimétricas aqui realizadas o valor de K* obtido para a instalação de
uma coluna de brita foi da ordem de 2,0, para os parâmetros aqui adotados, a instalação de
colunas de brita em um grupo pode modificar este valor, conforme discutido por Choobbasti
et al (2011).
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O aumento do valor de K* reduziu a magnitude dos recalques obtidos, e
consequentemente houve um aumento nos valores do fator de redução dos recalques. Porém,
para valores de K* superiores a 2,0 esta influência não foi significativa. O uso do método de
Priebe (1995), com o valor o uso do fator básico de melhoria n0 e K* igual a 1,0, subestimou
os valores de recalque e superestimou o FRR.
Os valores do fator de concentração de tensões obtidos para a situação no final do
processo de adensamento e CR variáveis (dados originais) foram de 2 a 6 (Figura 4.16), e
estão dentro da faixa de valores obtidas por FHWA (1983), Domingues (2005) e Weber
(2008).
Foi observada alguma semelhança do padrão de variação do FC com os valores de CR
= Cc/(1+e0) originais (Figura 4.17). A alta compressibilidade da argila (CR – original)
utilizada nas análises numéricas dificultou a verificação da influência do arqueamento no
aumento do FC devido à deformação horizontal da coluna de brita nestas camadas. É possível
observar mais claramente o aumento do FC com a profundidade (Figura 4.18) devido ao
efeito de arqueamento em situações onde os acréscimos da área transversal da coluna de brita
são inferiores a 2,5 – 3%.
O uso de um valor do fator de concentrações de tensões único para toda a camada no
cálculo dos parâmetros de resistência do solo homogêneo equivalente, para o uso em análises
de estabilidade, não é adequado, pois há variação deste ao longo da profundidade, e também
durante o processo de adensamento.
O Capítulo 5 apresentará a caracterização geotécnica de um depósito de argila mole
onde foram instaladas colunas de brita.
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5. ÁREA DE PÁTIO DE MINÉRIO COM COLUNAS DE BRITA:
PARÂMETROS GEOTÉCNICOS DO SUBSOLO
5.1. Introdução
Neste capítulo será apresentada a caracterização geotécnica do depósito de argila mole
no pátio de minério da TKCSA – ThyssenKrupp Companhia Siderúrgica do Atlântico, Santa
Cruz, RJ, onde foram instaladas colunas de brita. Algumas características desta obra foram
apresentadas no Item 3.9.2 deste estudo.
A área da Companhia Siderúrgica do Atlântico, com cerca de 9,0 km2, localiza-se em
uma região de ocorrência de solos sedimentares moles e muito moles, nas proximidades da
baía de Sepetiba.
Foram realizados diversos ensaios antes da instalação das colunas de brita como SPT,
CPTu, Palheta e dilatômetro de Marchetti, além de ensaios de laboratório como
caracterização, adensamento e triaxiais, com o intuito de obter a espessura e parâmetros
geotécnicos do solo local.
O objetivo deste capítulo é apresentar uma análise, realizada pelo autor desta tese, dos
dados de ensaios realizados durante a fase de projeto da obra, que serviram como base para a
definição das soluções geotécnicas empregadas, com a confecção de seções geotécnicas do
terreno. Esta análise visa à definição dos parâmetros geotécnicos que serão utilizados nos
modelos constitutivos dos Capítulos 6 e 7 desta pesquisa. Foge do escopo deste capítulo
apresentar correlações mais detalhadas entre parâmetros e análises mais aprofundadas dos
mesmos.
5.2. Investigação Geotécnica Realizada
A campanha de investigação geotécnica no pátio de estocagem de minério
(denominada nesta pesquisa como Pátio de Minério), onde foram instaladas colunas de brita
tradicionais, realizada pela In Situ Geotecnia (2006), foi composta por:
•

14 ensaios de simples reconhecimento SPT;

•

20 verticais de Piezocone (CPTu) – com ensaios de dissipação de poropressão;

•

3 verticais com ensaios de Palheta;
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•

6 verticais de ensaios de dilatômetro de Marchetti;

•

16 amostras indeformadas – para a realização de ensaios de caracterização,
adensamento e triaxial (UU e CIU).

Estes ensaios foram realizados em diversas Ilhas de Investigação (locais com um ou
mais ensaios em conjunto) sendo os ensaios de laboratório realizados na COPPE-UFRJ e a
interpretação global dos resultados realizada pelo Prof. Marcio Almeida e seu grupo por
solicitação da In Situ Geotecnia. A análise dos resultados dos ensaios do dilatômetro de
Marchetti foge ao escopo desta pesquisa.
A localização das Ilhas de Investigação, identificadas pela numeração dos ensaios de
simples reconhecimento SPT realizados, é mostrada na Figura 5.1. A Tabela 5.1 apresenta
maiores informações sobre cada Ilha de Investigação, juntamente com a profundidade dos
ensaios e informações sobre a retirada de amostras indeformadas.
Dentro do Pátio de Minério há 3 (três) Ilhas de Investigação com maior densidade de
ensaios, possibilitando a correlação e um melhor estudo dos parâmetros geotécnicos. Nestas
Ilhas além dos ensaios SPT, também foram realizados ensaios de CPTu, Palheta e retirada de
amostras indeformadas, para a realização de ensaios de laboratório. São estas:
•

SPT – 321

•

SPT – 327

•

SPT – 328

Estas três Ilhas de Investigação estão demarcadas por pontos amarelos na Figura 5.1, e
maiores informações sobre os ensaios realizados nestas estão apresentadas na Tabela 5.1.
5.3. Estratigrafia do Local
A estratigrafia do local foi baseada nas sondagens de simples reconhecimento SPT
realizadas. Foram selecionadas seções geotécnicas verticais (V1 a V4) e horizontais (H1 a
H3), em um total de 7 (sete) seções, para uma melhor visualização das camadas do subsolo. A
Figura 5.1 mostra a localização destas seções que são apresentadas no Anexo 3, e a Figura 5.2
apresenta a seção V4, que será utilizada no Capítulo 7 desta pesquisa.
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Figura 5.1 – Posição das Ilhas de Investigação e seções geotécnicas.
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Tabela 5.1 – Resumo da investigação geotécnica realizada.
Prof.
(m)

SPT

CPTu

AMOSTRAS
INDEFORMADAS (m)

X

-

-

-

34,6

-

-

-

10,00/15,00

1,180

44

X

-

-

-

36,29

-

-

-

4,00/9,50

0,920

45

X

-

-

-

36,25

-

-

-

34,00

0,940

117

X

-

-

-

38,93

-

-

-

-

1,302

118

X

X

X

-

42,8

15,63

3,01-4,59-6,01-9,711,21-12,71

-

2,50/18,50

1,139

316

-

X

X

-

-

7,90

1-2-3,51-5

-

-

0,777

316A

-

X

-

-

-

13,48

-

-

-

0,777

317

X

X

X

-

34,8

15,85

2-4-7,01-10

-

-

0,724

318

-

X

X

-

-

32,78

1,61-2,94-4,94-8,9412,21

-

-

1,143

319

X

X

X

-

37,64

27,63

5,92-10,24-12,53

-

-

1,238

320

-

X

X

-

-

13,55

1,41-2,41-3,41-5,04

-

-

0,842

320A

-

X

-

-

-

14,35

-

-

-

0,842

321

X

X

X

X

42,55

15,48

1,5-3,5-5,51-9,28

2-3-4-5-6-910,5-12

2,00-2,50/5,005,50/6,80-7,30

0,680

322

-

X

X

-

-

30,13

1,61-2,96-4,43-7,9312,21

-

-

0,911

323A

X

X

X

-

38,32

-

-

-

-

2,228

323B

X

X

X

-

-

34,85

2,62-4,71-9,18

-

-

0,432

324

-

X

X

-

-

13,90

2-4,04-10,01-12,01

-

-

1,443

325

X

X

X

-

51,36

14,38

2-4-6,01-10

-

-

1,020

326

-

X

X

-

-

28,30

1,63-3,34-5,46-8,41

-

0,761

327

X

X

X

X

35,87

30,10

2,49-4,6-9,12-11,23

1-2-3-4-5-67,5

1,50-2,00/3,003,50/5,00-5,50

0,872

328

X

X

X

X

30,63

30,62

2,06-4,53-9,8-16,241,66-3,05-5,57-8,64

1-2-3-4-5-610-11

1,50-2,00/3,003,50/5,00-5,50

0,809

329

-

X

X

-

-

36,23

1,66-3,05-5,57-8,64

-

-

0,937

330

-

X

X

-

-

32,00

1,65-3,03-10,0512,04

-

-

0,712

331

X

X

X

-

36,64

33,18

1,51-3,03-4,96-8,24

-

-

0,856

DISSIPAÇÃO
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Argila siltosa
muito mole,
cinza escura

Areia média
siltosa, cinza
Argila siltosa
muito mole,
cinza escura

Areia
média
siltosa,
cinza
Areia média
siltosa, cinza

Argila siltosa,
cinza escura

Areia
média
siltosa,
cinza

Figura 5.2 – Seção geotécnica V4.
Observa-se nas seções (vide Anexo 3) que há a ocorrência de lentes e camadas de
areia nas e entre as camadas de argila com espessuras variáveis, de 0,3 a 10,0 m, com valores
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típicos entre 1,0 m e 4,0 m, semelhantes às estratigrafias observadas no litoral paulista
descritas por Massad (1994). As espessuras de argila mole variam de 7,0 a 15,0 m. Entretanto,
existem locais onde não há camadas de areia no extrato argiloso, ou seja, não há continuidade
das camadas de areia ao longo de certas regiões. Esta característica tem sido observada em
depósitos nos bairros da Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes, na cidade do Rio de
Janeiro (Almeida e Marques, 2010).
Em grande parte da área do Pátio de Minério existem três (3) camadas de argila
separadas por camadas de areia, que serão denominadas de Camadas 1, 2 e 3 de Argila, da
mais superficial para a mais profunda, respectivamente.
5.4. Ensaios de caracterização
Os resultados dos ensaios de caracterização das camadas argilosas do Pátio de
Estocagem estão apresentados na Tabela 5.2. Os Índices de Plasticidade (IP) variam de 30 a
120%. Campos (2006) apresenta valores de IP entre 40% – 77% em um depósito em Santa
Cruz próximo ao local em estudo.
A umidade natural (wn) varia de 32,6% a 142,9%, um pouco inferior ao obtido por
Campos (2006) que foi de 115% a 184%, sendo que os valores mais baixos de umidade
natural foram obtidos nas amostras com IP baixo, uma destas, a amostra SPT328 a 5,25 m de
profundidade era arenosa.
A densidade real dos grãos Gs se apresenta em uma faixa de 2,50 – 2,62, com média
de 2,55. Os valores típicos de Gs para argilas são da ordem de 2,7, mas em Santa Cruz (RJ),
por exemplo, mediu-se Gs = 2,54 a 2,66 (Campos, 2006), próximos aos obtidos na TKCSA.
Baixos valores de Gs são em geral associados a elevados teores de matéria orgânica (MO). Na
área de estudo o teor de matéria orgânica não foi medido, entretanto, Campos (2006) mediu
porcentagens de MO = 3.6% usando a técnica de secagem em estufa a altas temperaturas
(400oC). A argila de Sarapuí, localizada na Baía de Guanabara, apresenta MO da ordem de
4,1% - 6,0% (Almeida e Marques, 2002).
A análise granulométrica indicou na maioria das amostras percentual de argila na faixa
de 44% – 76%, em acordo com o elevado índice de plasticidade. Sendo que duas amostras
(SPT321 – 5,25 m e SPT328 – 5,25 m) são arenosas.
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Tabela 5.2 – Ensaios de Caracterização.
Granulometria (%)
Amostra

Prof. (m)

Gs

Limites

Areia

wL

wP

Fina Média Grossa

(%)

(%)

wn
(%)

IP

Argila Silte
SPT321

2,25

2,498

51

44

3

1

1

157,4 42,6 142,9 114,8

SPT321*

5,25

2,552

21

26

48

4

1

111,0 34,0

62,3

77,0

SPT321

7,05

2,539

76

21

2

1

0

105,0 29,5

42,6

75,5

SPT327

1,75

2,515

50

44

3

2

1

137,5 31,1 119,3 106,4

SPT327

3,25

2,565

66

27

4

2

1

158,4 37,8 134,5 120,6

SPT327

5,25

2,623

45

20

12

15

8

49,0

32,6

30,6

SPT328

1,75

2,532

44

51

4

1

0

127,0 43,4 111,6

83,6

SPT328

3,25

2,495

65

31

3

1

0

158,5 48,8

61,3

109,7

SPT328*

5,25

2,623

29

16

34

16

5

47,5

37,7

30,9

18,4

16,6

*amostras arenosas
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5.5. Ensaios de Adensamento Edométrico
5.5.1. Parâmetros de Compressibilidade e História de Tensões – camada superior
(Camada 1)
A Tabela 5.3 mostra que foram retiradas diversas amostras indeformadas em
diferentes profundidades nas Ilhas de Investigação SPT – 321, SPT – 327 e SPT – 328 para a
realização de ensaios de adensamento edométrico. Todas as amostras são da camada superior
de argila (Camada 1 de Argila) e foram retirados da Tabela 5.3 os resultados das amostras
arenosas.
A Tabela 5.3 também apresenta o resultado e análise destes ensaios além dos valores
obtidos por Campos (2006) e Aragão (1975), e a qualidade das amostras através do critério de
Coutinho et al. (1998) e Oliveira (2002)/Coutinho (2007).
As amostras retiradas no Pátio de Minério apresentaram qualidade boa a muito
boa/excelente, exceto a amostra SPT321 da profundidade de 2,25 m com qualidade regular
segundo o critério de qualidade de Coutinho et al. (1998).
Com exceção do valor do coeficiente de adensamento vertical (para o trecho
normalmente adensado - cvna) obtido por Campos (2006), os demais parâmetros apresentam
boa concordância entre eles. Foge ao escopo desta pesquisa apresentar as curvas de
compressibilidade destas argilas.
Baseado nos resultados obtidos, as amostras SPT – 321 a 7,05 m; SPT – 327 a 5,25 m
e SPT – 328 a 3,25 m serão descartadas da análise. Esta seleção foi realizada levando-se em
conta os valores dos parâmetros de compressibilidade e peso específico obtidos nestas
amostras, que são diferentes dos obtidos em outros depósitos de argila mole no Rio de Janeiro
(Aragão, 1975; Campos, 2006; Almeida et al., 2005; Futai et al., 2001 e Lima, 2007). A
Tabela 5.3 apresenta os valores médios, somente das amostras não descartadas, de alguns
parâmetros geotécnicos.
Os valores de CR obtidos no depósito de argila mole no Pátio de Minério possuem
magnitude entre 0,30 a 0,53, com um valor médio de 0,37. Estes valores apresentam uma
variação maior do que o obtido por Aragão (1975) e Campos (2006) em um depósito não tão
distante, com valores de CR na faixa de 0,40 – 0,44.
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Tabela 5.3 – Resumo dos Ensaios de Adensamento
Critério de Qualidade
Prof.
(m)

wn (%)

(kN/m3)

γn

e0

σ'vm
(kPa)

cvna (m2/s
x 10-8)

2,25

142,9

13,22

3,40

14

1,8

1,51 1,33

0,32 0,24

0,302

0,061

Regular

7,05*

42,6

17,46

1,04

70

3,0

1,60 0,30

0,05 0,17

0,147

0,040

Boa

1,75

119,3

13,28

3,07

25

1,5

2,86 1,45

0,26 0,18

0,356

0,040

Muito boa
/excelente

3,25

134,5

12,99

3,33

40

2,7

2,97 2,39

0,32 0,13

0,552

0,029

Boa

5,25*

32,6

17,90

0,91

60

18,4

2,47 0,20

0,03 0,15

0,105

0,040

Boa

1,75

111,6

13,64

2,65

20

3,4

2,14 1,18

0,17 0,14

0,323

0,037

Boa

3,25*

61,3

15,29

1,58

45

24,2

2,80 0,32

0,07 0,22

0,124

0,020

Boa

Valores
Médios

127,1

13,3

3,11

2,36

2,37 1,59

0,27 0,17

0,38

Aragão
(1975)

112

13,2

3,09

0,2 - 18,2
(média de
2,7)

1,70

0,15 0,09

0,4

Campos
(2006)

115 184

12,5 13,8

3,164,80

1,89
0,20 0,13
0,22
1,96

0,44

Amostra

OCR

Cc

Cs

Cs/Cc

CR =
Cc/(1+e0)

∆e/e0 Coutinho et Oliveira (2002)
/ Coutinho
al. (1998)
(2007).

SPT321

SPT327

SPT328

*

70

30,0

1,95

Boa a regular
Muito boa
/excelente
Muito boa
/excelente
Muito boa
/excelente
Muito boa
/excelente
Muito boa
/excelente
Muito boa
/excelente

amostras não utilizadas no cálculo dos valores médios.
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Os valores de Cc versus umidade natural (wn) de sete depósitos de argila do Rio de
Janeiro foram apresentadas por Futai et al. (2001), com uma correlação de Cc = 0,013.wn. A
este banco de dados foram incluídos os resultados aqui apresentados, cuja comparação esta
apresentada na Figura 5.3. Observa-se que os dados da atual análise no Pátio de Minério se
apresentam próximos dos obtidos por Futai et al. (2001), com uma correlação também
próxima Cc = 0,0125wn.
10
Pátio de
Minério Análise
Atual

9
8
7
Cc

6
5
4
3
2
1
0
0

100

200 300
wn (%)

400

500

Figura 5.3 – Índice de compressão (Cc) x umidade natural (wn) – Adaptado de Futai et al.
(2001)
5.5.2. Parâmetros de Compressibilidade e História de Tensões – outras camadas
Todas as amostras de argila no Pátio de Minério foram retiradas na camada de argila
superior, em profundidades de até 7,0 m. Deste modo, não há dados de compressibilidade das
outras camadas inferiores de argila (Camadas de Argila 2 e 3) nesta área. Porém, foram
realizados ensaios nas camadas de argila, superior e inferiores, em uma área dentro do
empreendimento da TKCSA, na área denominada de ALSTOM (área de geração de energia).
Marques et al. (2008) apresentam os dados geotécnicos desta área que apresenta uma
estratigrafia similar à existente no Pátio de Minério. A Figura 5.4 apresenta a planta da
TKCSA onde é possível se verificar a localização da área da ALSTOM e o Pátio de Minério.
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Figura 5.4 – Planta da TKCSA Companhia Siderúrgica (Adaptado de Wegner et al., 2009)
Inicialmente foi realizada uma comparação dos parâmetros de compressibilidade entre
as primeiras camadas de ambas as áreas, com o intuito de verificar a consistência e
compatibilidade dos dados. A Tabela 5.4 apresenta os valores dos parâmetros obtidos na
primeira camada de argila da Área da ALSTOM (Camada 1, mais superficial) e os parâmetros
médios obtidos na primeira camada de argila no Pátio de Minério. Devido ao maior número
de ensaios e por estar na região de estudo desta Tese (Capítulo 7) os resultados obtidos na Ilha
de Investigação SPT – 327 também foram comparados na Tabela 5.4.
Tabela 5.4 – Parâmetros geotécnicos médios da primeira camada de argila na TKCSA
Área
Parâmetros

Pátio de Minério
ALSTOM
Todas as
Camada 1 SP-327
Amostras

CR

0,446

0,457

0,387

RR

0,053

0,069

0,065

Cc

2,05

1,92

1,59

Cr ≈ Cs

0,25

0,29

0,27

e0

3,60

3,20

3,11

cv (m²/seg) x 10-8

3,5

2,12

2,5

OCR

2,5

2,9

2,7

γsat (kN/m³)

13,5

13,1

13,3

144

A área da ALSTOM também apresentava uma estratigrafia com lentes e camadas de
areia e três camadas de argila (Marques et al., 2008). Com base na boa comparação dos
valores da Tabela 5.4 e devido à falta de informação dos parâmetros das Camadas 2 e 3 de
argila do Pátio de Minério, foram adotados para estas os valores obtidos nos estratos
inferiores na Área da ALSTOM, Camadas 2 e 3, respectivamente. A Tabela 5.5 apresenta os
parâmetros da Área da ALSTOM, que serão então utilizados nos Capítulos 6 e 7.
Tabela 5.5 – Parâmetros Geotécnicos da Área da ALSTOM (Marques et al., 2008).
Área ALSTOM

Parâmetros

Camada 2

Camada 3

CR

0,367

0,345

RR

0,040

0,036

Cc

1,07

1,00

Cr ≈ Cs

0,13

0,12

1,91

1,90

4,45

4,45

OCR

1,2

1,2

γsat (kN/m³)

15,5

15,5

e0
cv (m²/seg) x 10

-8

5.5.3. Coeficientes de Adensamento e Permeabilidade
Os valores do coeficiente de adensamento vertical cv obtidos nos ensaios de
adensamento e piezocone (corrigidos para a o trecho normalmente adensado e fluxo vertical,
de acordo com as proposições de Lunne et al., 1997, e Schnaid, 2009) e do coeficiente de
adensamento horizontal ch são apresentados na Tabela 5.6. O valor utilizado entre a razão dos
coeficientes de adensamento horizontal e vertical foi igual a 1,5, conforme apresentado por
Almeida e Marques (2010).
O coeficiente de permeabilidade vertical (kv) foi calculado a partir dos valores de c v
obtidos nos ensaios de adensamento. A Figura 5.5 apresenta sua variação com o índice de
vazios. Obteve-se a correlação do índice de vazios com o coeficiente de permeabilidade
vertical que será utilizada para o cálculo do kv original (situação virgem do depósito) da
Camada 1 de argila do Pátio de Minério:
<=

8?10)A B ',DEF∗

H

(m/dia) (Camada 1)

(6.1)
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Tabela 5.6 – Coeficientes de adensamento, no trecho normalmente adensado: ensaios
de adensamento e dissipação.
Ensaios de Adensamento Edométrico

Vertical

SPT321

SPT327

SPT328

Ensaios de Piezocone
ch sa
(m2/s)

ch na
(m2/s)

cv na
(m2/s)

x 10-8

x 10-8

x 10-8

1,5

58,7

5,87

8,81

3,5

159

15,9

23,9

5,51

27,0

2,70

4,05

9,28

157

15,7

23,6

Prof.
(m)

cv na
(m /s)
x
10-8

ch na
(m2/s)
x 10-8

Prof.
(m)

2,25

1,75

2,63

7,05

2,79

4,19

2

1,75

1,50

2,25

2,49

8,95

0,90

1,34

3,25

2,70

4,05

4,63

163

16,3

24,5

5,25

18,4

27,6

9,12

77,6

7,76

11,6

11,23

6210

621

93,2

1,75

3,40

5,10

2,06

50,8

5,08

7,62

3,25

24,2

36,3

4,53

74,8

7,48

11,2

9,8

113,0

11,3

17,0

16,24

2950

295,0

443

e0

onde na = trecho normalmente adensado; pa = trecho pré-adensado.
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
1,0E-06

1,0E-05

kv (m/dia)

1,0E-04

1,0E-03

Figura 5.5 – kv para a Camada 1 de argila do Pátio de Minério versus índice de vazios.
Adotando-se procedimento análogo ao utilizado no cálculo dos parâmetros de
compressibilidade e história de tensão foi verificado se os coeficientes de permeabilidade
vertical obtidos para a camada superior de argila na área da ALSTOM eram da mesma
magnitude aos da área do Pátio de Minério. Esta comparação é apresentada na Figura 5.6,
onde se verifica uma boa correlação entre as duas áreas. Assim, serão utilizados os
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coeficientes de permeabilidade das camadas de Argila 2 e 3 da área da ALSTOM

e0

apresentados na Figura 5.7.
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
1,0E-06

Pátio de Minério
ALSTOM

1,0E-05

kv (m/dia)

1,0E-04

1,0E-03

Figura 5.6 – Comparação dos valores de kv da Camada 1 dos depósitos do Pátio de Minério e
da ALSTOM.
3,0
2,5

e0

2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
1,0E-06

1,0E-05

1,0E-04

1,0E-03

kv (m/dia)

Figura 5.7 – kv para as Camadas de argila 2 e 3 versus índice de vazios
A correlação do índice de vazios com o coeficiente de permeabilidade que será
utilizada para o cálculo do coeficiente de permeabilidade original das Camadas 2 e 3 de argila
é apresentada na Equação 6.2:
<=

1?10)A B I,EJD'∗

H

(m/dia) (Camadas 2 e 3)

(6.2)

O valor da variação do coeficiente de permeabilidade com o índice de vazios, definido
pelo coeficiente Ck (Equação 6.3), foi determinado igual a 1,27 para a Camada 1, e 0,65 para
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as Camadas 2 e 3. Este parâmetro é obtido através da inclinação da reta que melhor se ajusta
ao gráfico de log kv versus e.

log 1

NO

NOH

4

∆

&Q

(6.3)

Os valores de Ck obtidos são inferiores a proposição de Tavenas et al. (1983) que
sugere valores de Ck = 0,5.e0 (1,65 para a Camada 1 e 0,95 para a Camada 2).
5.6. Parâmetros de Resistência das Camadas de Argila
Os valores de resistência das camadas de argila foram obtidos através dos seguintes
procedimentos:
•

Ensaios de Palheta;

•

Ensaios Triaxiais UU e CIU (realizados pela PUC-RJ);

•

Ensaios de Piezocone CPTu calibrados pelo ensaio de palheta.

Os valores de resistência não drenada (Su) obtidos nos ensaios de palheta, piezocone e
Triaxiais UU são apresentados aqui para a visualização global das características das camadas
de argila porém, estes não serão utilizados nos capítulos seguintes desta pesquisa.
5.6.1. Ensaios CIU – parâmetros de resistência em tensões efetivas
Os resultados dos ensaios CIU realizados nas amostras da Camada 1 de Argila,
retiradas a 1,75 m; 3,25 m; 5,25 m; 6,25 m e 7,25 m de profundidade, no Pátio de Minério,
estão resumidos na Figura 5.8, que apresenta c´= 10 e φ´= 25º, e c´= 0 e φ´= 30º, para a
condição da argila sobreadensada e normalmente adensada, respectivamente.
O valor de φ´ igual a 30º é um pouco superior aos obtidos por outros autores em
depósitos de argila no Rio de Janeiro (Sayão, 1980; Ortigão, 1980; Formigheri, 2003;
Spannenberg, 2003 e Almeida et. al., 2005). Campos (2006) apresenta o valor do ângulo de
atrito da argila igual a 26,1º e c’= 0.
Também foram realizados ensaios CIU em amostras na área da ALSTOM, incluindo
amostras da segunda camada de argila. O resumo dos resultados destes ensaios é apresentado
na Tabela 5.7. O valor médio do ângulo de atrito obtido foi de 24,3º para a Camada 1 de
Argila e 25,7º para as Camadas 2 e 3 de Argila.
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Figura 5.8 – Envoltórias de Resistência de ensaios CIU
Tabela 5.7 – Resumo dos resultados dos ensaios CIU na área da ALSTOM

Amostra

Prof.
(m)

BH-12

4,25

BH-13

12,25

BH-22

2,25
3,25

BH-32
9,25
BH-51

2,75

Envoltória de Resistência

c’
(kPa)

φ'
(º)

PICO
GRANDES DEFORMAÇÕES
PICO
GRANDES DEFORMAÇÕES
PICO
GRANDES DEFORMAÇÕES
PICO
GRANDES DEFORMAÇÕES
PICO
GRANDES DEFORMAÇÕES
PICO
GRANDES DEFORMAÇÕES

8
8
19
0
0
5
8
2
0
0
7
6

24º
24º
21º
28º
29º
32º
18º
26º
27º
27º
17º
24º

Com base nos resultados obtidos e valores apresentados por outros autores optou-se
neste trabalho em adotar um valor único de c’ e φ´ para todas as camadas de argila, igual a 0,0
kPa (condição da argila normalmente adensada – vide Tabela 6.6) e 25,0º (valor médio obtido
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nos ensaios da ALSTOM), respectivamente, que serão utilizados nas análises numéricas nos
Capítulos 6 e 7 desta pesquisa.
Esta pesquisa faz parte do convênio COPPE-TKCSA, que tem como um dos objetivos
verificar a possibilidade do aumento da altura das pilhas de minério no pátio de estocagem,
assim, optou-se pelo uso de valores conservativos de c’ e φ´.
As trajetórias de tensão obtidas nos ensaios CIU não serão apresentadas por fugir do
escopo deste.

5.6.2. Ensaios UU e de Palheta
A resistência não drenada obtida em 5 ensaios triaxiais UU, em amostras de
profundidades de 1,50 m; 5,00 m e 6,75 m, apresentou valores entre 12 a 52 kPa.
A Figura 5.9 apresenta os resultados dos ensaios de palheta realizados na área do Pátio
de Minério VT-321, VT-327 e VT-328, nas Ilhas de Investigação SPT – 321, 327 e 328,
respectivamente, juntamente com os resultados dos ensaios UU. Os ensaios de palheta
ocorreram antes do início dos trabalhos de terraplenagem (situação virgem).
Os valores de Su (Resistência não drenada) obtidos nos ensaios de campo apresentaram
valores entre 8,1 a 152 kPa. Os valores obtidos no ensaio VT – 321 são os mais baixos, com
magnitudes entre 8,1 a 14,7 kPa para profundidades de até 5,0 m. A vertical VT – 327 e um
ensaio UU apresenta um valor alto de Su a 5,0 m de profundidade, esta discrepância também
foi observada no CPTu realizado na mesma Ilha de Investigação e pode ter ocorrido devido à
presença de uma lente de areia.
Os valores de Su dos ensaios triaxiais são em geral maiores do que os obtidos nos
ensaios de palheta. Observa-se uma tendência de acréscimo de Su ao longo da profundidade.
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Figura 5.9 – Resultados dos ensaios de Palheta na área do Pátio de Estocagem
5.6.3. Perfis combinados de Su
Valores de Nkt = (qT -σvo)/ Su , onde qT = resistência do piezocone; Su = valor do ensaio
de palheta não corrigido e σvo = σ’vo + uo = tensão total de campo, foram calculados para cada
profundidade onde foi realizado o ensaio de palheta, nas três Ilhas de Investigação. Os valores
obtidos de NkT apresentaram uma grande variação com valores entre 6,5 a 19,5, com valor
médio de 10,7.
Perfis de Su corrigidos utilizando as informações dos ensaios de piezocone e de palheta
[fator de Bjerrum (1973) igual a 0,62, com base no valor médio de IP, das amostras não
descartadas, igual a 112%] de cada Ilha estão apresentados na Figura 5.10. Observa-se uma
crosta de mais rígida até 1,0 m de profundidade, possivelmente gerada pela variação do nível
d´água. Os valores de Nkt utilizados nos perfis de Su do piezocone, apresentados na Figura
5.10, foram diferentes, com valores iguais a média obtida em cada Ilha de Investigação.
Pode-se adotar um valor de Su para projeto igual a 10 kPa para até 4,0 m de
profundidade. Abaixo desta, o valor de resistência não drenada aumenta com a profundidade.
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Figura 5.10 – Resistência não drenada corrigida de ensaio de Palheta e Piezocone

5.7. Conclusões Parciais
Com base nos ensaios geotécnicos realizados foram definidas a estratigrafia e
parâmetros geotécnicos do depósito de argila mole na área do Pátio de Minério, com colunas
de brita tradicionais, da Siderúrgica TKCSA.
A estratigrafia do depósito de argila mole é semelhante às estratigrafias observadas no
litoral paulista e descritas por Massad (1994), com a ocorrência de lentes e camadas de areia
com espessuras variáveis, de 0,3 a 10,0 m, com valores típicos entre 1,0 m e 4,0 m. As
espessuras de argila mole variam de 7,0 a 15,0 m, em até 3 camadas de argila. Entretanto,
existem locais onde não há lentes/camadas de areia na camada de argila, ou seja, não há
continuidade destas ao longo de certas regiões. Esta característica tem sido observada em
depósitos nos bairros da Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes, na cidade do Rio de
Janeiro (Almeida e Marques, 2010).
Dentro do Pátio de Minério há 3 (três) Ilhas de Investigação onde foram realizados
ensaios de SPT, CPTu, Palheta e retirada de amostras indeformadas, possibilitando a
correlação e estudo dos parâmetros geotécnicos nestes locais.
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Os parâmetros geotécnicos foram comparados com outros depósitos dentro da área da
TKCSA, apresentados por Marques et al. (2008), e em depósitos próximos ao local,
demonstrados por Campos (2006), Aragão (1975) e Futai et al. (2001), apresentando uma boa
compatibilidade entre os valores.
As amostras indeformadas utilizadas para os ensaios de adensamento apresentaram
qualidade boa a muito boa/excelente (com exceção da amostra SPT321-2,25m - regular) de
acordo com os critérios de Coutinho et al. (1998) e de Oliveira (2002)/Coutinho (2007).
Foram retiradas amostras indeformadas somente na camada superior de argila
(Camada 1) na região do Pátio de Minério. Marques et al. (2008) apresentam os parâmetros
geotécnicos das 3 camadas de argila em outra área dentro da TKCSA (Área da ALSTOM),
deste modo, foi realizada uma comparação entre os valores da Camada 1 do Pátio de Minério
e da mesma camada na ALSTOM. Devido à boa comparação dos valores da Camada 1, serão
utilizados nesta pesquisa os valores dos parâmetros geotécnicos das Camadas 2 e 3 da
ALSTOM para a área do Pátio de Minério.
A Tabela 5.8 apresenta os parâmetros geotécnicos que serão utilizados como base nos
Capítulos 6 e 7, das Camadas 1,2 e 3 de argila, incluindo os dados da Ilha de Investigação SP327.
Tabela 5.8 – Parâmetros geotécnicos médios das camadas de argila no Pátio de Minério na
TKCSA
Pátio de Minério
Parâmetros

CR
RR
Cc
Cr ≈ Cs
e0
cv (m²/seg) x 10-8
OCR

γsat (kN/m³)
φ´ (°)
´(kPa)

SP-327

Camada 1
Todas as amostras

0,45
0,069
1,92
0,29
3,20
2,12
2,9
13,1

0,38
0,065
1,59
0,27
3,11
2,5
2,7
13,3

25º
0,0

25º
0,0

Camada 2

Camada 3

0,33
0,040
1,07
0,13
1,91
4,45
1,2
15,5
25º

0,30
0,036
1,00
0,12
1,90
4,45
1,2
15,5
25º

0,0

0,0

O capítulo a seguir apresenta a análise numérica de uma Área Teste realizada no Pátio
de Minério, que utilizará os parâmetros geotécnicos apresentados neste Capítulo 5.
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6. ANÁLISE NUMÉRICA DE ÁREA TESTE EM PÁTIO DE MINÉRIO
6.1. Introdução
A TKCSA realizou em 2008 (FICHTNER, 2008a) um teste instrumentado de
carregamento em 16 (dezesseis) colunas, em uma área de 4 x 4 colunas. O local selecionado
foi a futura área de estocagem de minério (Pátio de Minério) e foi denominada de Área Teste.
As colunas de brita na região da Área Teste foram instaladas com um espaçamento de 1,85 m
em uma malha quadrangular, com diâmetro médio de 1,0 m e 11,25 m de comprimento. O
objetivo deste estudo foi verificar o desempenho do solo melhorado com colunas de brita,
além da calibração de modelos numéricos que serviriam de base para outros modelos do Pátio
de Minério.
Com o objetivo de atingir os altos valores de carregamentos que as colunas seriam
submetidas no Pátio de Minério, a tensão vertical foi aplicada por trilhos de ferro com 12
metros de comprimento empilhados ao longo de quase 1 mês.
Neste capítulo será apresentada a geometria da Área de Teste, juntamente com os
modelos geomecânicos, e os resultados de análises numéricas (MEF) as quais são comparadas
com os resultados da instrumentação. As análises numéricas consideraram o estado plano de
deformação (denominadas de 2D, para simplificação) e tridimensionais (denominadas de 3D),
e foram realizadas com o programa PLAXIS. Os resultados obtidos nas análises 2D foram
apresentados por Roza (2012), deste modo, aqui serão apresentados os resultados das análises
3D comparando com os de Roza (2012). Também será abordado a variação dos parâmetros do
solo devido à instalação das colunas de brita e o aterro de conquista, bem como a plastificação
das colunas durante o teste de carregamento. A pesquisa de Roza (2012) utilizou os dados e
considerações do efeito de construção das colunas apresentados nesta pesquisa e ocorreu
paralelamente a esta e também faz parte do convênio COPPE-TKCSA.
Wechselwirkung – Numerische Geotechnik (2008) apresentam resultados de análises
numéricas (método dos elementos finitos) tridimensionais da Área Teste realizadas a pedido
da TKCSA. Devido ao curto prazo disponível para a realização das análises numéricas, bem
como o diferente foco do estudo realizado para o realizado nesta Tese (cunhos prático e
acadêmico, respectivamente), a calibração do modelo foi diferente do que a realizada por
Roza (2012) e com considerações diferentes das que serão realizadas neste capítulo. As
154

informações apresentadas por Wechselwirkung – Numerische Geotechnik (2008) foram
utilizadas somente como base para as análises numéricas aqui apresentadas.
6.2. Perfil e Geometria da Área Teste
A estratigrafia do solo no local da Área Teste foi obtida através de ensaios de
piezocone realizados posteriormente à instalação das colunas de brita, antes da instalação da
instrumentação e início do carregamento. A Figura 6.1 apresenta o perfil do solo, consistente
com o obtido em outras sondagens realizadas no Pátio de Minério, e em outros locais dentro
do empreendimento (Marques et al., 2008).
Verifica-se na Figura 6.1 que, a camada de aterro de conquista (areia dragada) possui
espessura de 2,60 m, seguida pela primeira camada de argila com espessura igual a 6,05 m.
Abaixo do primeiro depósito de argila há uma camada de areia com 2,60 m, onde as colunas
de brita foram assentes. Esta estratigrafia foi determinada através de uma vertical de ensaio de
piezocone realizado no local (FICHTNER, 2008a), três meses antes do inicio do
carregamento, apresentada no Anexo 4. A Tabela 6.1 apresenta a espessura de cada camada
de solo, bem como a nomenclatura de cada camada que será utilizada neste estudo. A cota do
terreno no início do teste era de +2,80 m, e o nível d´água foi observado no local na cota
+2,00 m (80 cm abaixo da superfície do terreno) (FICHTNER, 2008a).
Tabela 6.1 – Espessuras das camadas de solo na Área Teste
Camada

Espessura (m)

Aterro de Conquista (Areia Dragada)

2,60

Camada 1 de Argila

6,05

Camada 1 de Areia

2,60

Camada 2 de Argila

2,95

Camada 2 de Areia

9,90

Camada 3 de Argila

3,40

Camada 3 de Areia

3,40
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Figura 6.1 – Perfil do solo, espaçamento e diâmetro das colunas de brita na Área Teste
(adaptado de Wechselwirkung – Numerische Geotechnik, 2008)

A Área Teste consistiu de um carregamento realizado em 16 colunas de brita, dentro
do Pátio de Minério, em uma malha de 4 x 4 colunas, com uma dimensão total de 6,5 m x 6,5
m. A Figura 6.2 apresenta a localização da Área Teste e os espaçamentos de colunas no Pátio
de Minério, e a Figura 6.3 mostra a geometria geral e a instrumentação instalada, esta descrita
no Item 6.3.

Figura 6.2 – Localização da Área Teste (FICHTNER, 2008a)
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Área de Carregamento
(Placa de Concreto com
6,5 m x 6,5 m)

Trilhos
(12 m x 12 m)

Figura 6.3 – Geometria Geral da Área Teste com a Instrumentação Instalada (FICHTNER,
2008a)
Após a instalação das colunas, a Área Teste foi limpa e nivelada, tendo-se depositado
uma camada de brita com 0,20 m de espessura para servir de colchão drenante (Figura 6.4).
Acima desta camada de brita uma placa rígida de concreto, com 6,5 m x 6,5 m e uma
espessura de 0,40 m, foi colocada em cima do grupo de 16 colunas a serem carregadas (Figura
6.3 e Figura 6.5). Visando assegurar um vão entre os trilhos e o solo natural a fim de garantir
o contato total dos destes com a placa de concreto e não com o solo em volta, quatro vigas de
concreto com 6,50 m x 0,40 m x 0,40 m foram posicionadas acima da placa (Figura 6.5 e
Figura 6.6).
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Figura 6.4 – Colchão drenante de brita. (FICHTNER, 2008a)

Figura 6.5 – Vigas de concreto e início do carregamento em 19/06/2008. (FICHTNER, 2008a)

Figura 6.6 – Carregamento da placa de concreto com 5 camadas de trilhos, correspondente a
aproximadamente 110 kPa em 07/07/2008. (FICHTNER, 2008a)
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6.3. Instrumentação Instalada
O monitoramento da Área Teste consistiu na instalação de 27 (vinte e sete)
instrumentos diversos, da marca GEOKON, conforme mostrado por FICHTNER (2008a) e
apresentado na Figura 6.3, incluindo:

• 11 Placas de Recalque (S) – Medições de deslocamentos verticais superficiais.
Instaladas em linha, em um dos eixos, a 0,50 m de profundidade, sendo 3 abaixo da
placa de concreto (placa de recalque S6 foi danificada). As medições foram
iniciadas em 19 de Junho de 2008;
• 2 Inclinômetros (I) – Medições de deslocamentos horizontais. Comprimento de
23,0 m, com leituras a cada 0,50 m – posicionados a Oeste da Área Teste a 0,75 m e
6,05 m de distância da borda da placa de concreto. As medições foram iniciadas em
27 de Maio de 2008;
• 9 Piezômetros de Corda Vibrante (P) – Medição de poropressão. 4 destes foram
instalados em conjunto com as Células de Tensão Total (EP), apresentado na
Figura 6.7. As profundidades de instalação foram 4,0 m; 4,5 m; 6,0 m (2 sensores
nesta profundidade); 7,0 m; 7,5 m; 8,3 m (sensor danificado); 11,7 m e 12,0 m. As
medições foram iniciadas em 26 de Maio de 2008.
• 2 Extensômetros Magnéticos Verticais (EX) – Medições de deslocamentos verticais
em profundidade. Cada um com 5 sensores, em profundidades de 6,0 m; 11,0 m;
14,0 m; 23,5 m; e 27,0 m. Instalados em 3 furos, devido a problemas durante a
instalação. As medições foram iniciadas após o início do carregamento, em 04 de
Julho de 2008.
• 4 Células de Tensão Total (EP) – Medição de tensão total horizontal em
profundidade. Juntamente com estas células foram instalados piezômetros com o
intuito de se obter a variação da tensão efetiva horizontal (Figura 6.7). Estes
instrumentos foram instalados em profundidades de 4,5 m; 6,0 m, 7,5 m e 8,3 m
(sensor danificado). As medições foram iniciadas em 26 de Maio de 2008.

A instalação e a calibração da instrumentação foram de responsabilidade da empresa
In Situ Geotecnia, com supervisão da TKCSA.
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Figura 6.7 – Medidor de Tensão Total em profundidade com Piezômetro acoplado
(FICHTNER, 2008a)
Os piezômetros a 11,7 m e 12,0 m de profundidade foram instalados na camada de
areia, e não apresentam valores de excesso de poropressão significativos (vide FICHTNER,
2008a). Assim, estes valores não serão apresentados neste trabalho.
FICHTNER (2008a) conclui que somente dois extensômetros magnéticos, nas
profundidades de 6,0 m e 11,0 m não apresentaram problemas nas leituras, assim, somente os
dados destes serão aqui apresentados. A aquisição de dados dos extensômetros foi iniciada no
dia 04 de Julho de 2008, no 15º dia de carregamento da Área Teste.
Maiores informações sobre a instrumentação instalada podem ser obtidas em
FICHTNER (2008a), In Situ Geotecnia (2008) e Roza (2012).
6.4. Sequência de Eventos
Wechselwirkung – Numerische Geotechnik (2008) apresenta a sequência cronológica
de eventos relacionados à Área Teste, incluindo o tempo de construção do aterro de conquista,
o tempo entre o fim deste e a instalação das colunas, além de outros eventos. A construção do
aterro de conquista, com areia dragada (aterro hidráulico), ocorreu em grande parte da área da
Siderúrgica TKCSA devido à camada de argila na superfície do terreno (Wegner et al., 2009).
A Tabela 6.2 foi baseada na Figura 6.8 e em informações apresentadas por
Wechselwirkung – Numerische Geotechnik (2008), e mostra a sequência cronológica de
eventos na Área Teste, incluindo a duração e magnitude de cada carregamento. As fases
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denominadas de “adensamento” na Tabela 6.2 são referentes a períodos sem aumento do
carregamento na Área Teste.

Figura 6.8 – Sequência de carregamento na Área Teste (Adaptado de FICHTNER, 2008a)

Tabela 6.2 – Sequência cronológica de eventos na Área Teste.
Nº
1

Descrição

Construção do Aterro de Conquista (areia
dragada)
2
Adensamento do Aterro de Conquista
3
Instalação das Colunas de Brita
4
Adensamento após a instalação das Colunas
de Brita
5
Instalação da Placa de Concreto
6
Carregamento 1 (Início em 19-06-2008)
7
Adensamento 1 (Início em 05-07-2008)
8
Carregamento 2 (Início em 07-07-2008)
9
Adensamento 2 (Início em 08-07-2008)
10
Carregamento 3 (Início em 09-07-2008)
11
Adensamento 3 (Início em 12-07-2008)
12
Carregamento 4 (Início em 13-07-2008)
13
Adensamento 4 (Início em 16-07-2008)
14
Descarregamento (Início em 17-07-2008)
15
Adensamento Pós-Descarregamento (Início
em 21-07-2008)
*referente ao carregamento com trilhos na Área Teste

Tensão Vertical
Aplicada (kPa)*
−

Duração
(dias)
182

−
−
−

90
5
60

−
102,3
102,3
112,2
112,2
150,0
150,0
183,6
183,6
126,0
126,0

18
16
2
1
1
3
1
3
1
4
16

Durante o carregamento da Área Teste foram observados aumentos abruptos nas taxas
dos deslocamentos verticais a partir do dia 11/07/2008 (22º dia de carregamento da Área
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Teste) nas placas de recalque S5 e S7 (valores dos deslocamentos verticais mostrados na
Figura 6.9), situadas na borda da placa de concreto (vide Figura 6.3). Os deslocamentos
verticais nestas placas aumentaram até atingir valores de 0,95 m no 28º dia (16/07/2008).
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Figura 6.9 – Deslocamentos verticais nas placas S5 e S7 (Adaptado de FICHTNER, 2008a)
Os dados de leitura do Inclinômetro 2, situado a 0,75 m de distância da borda da placa
de recalque (vide Figura 6.3), estão apresentados na Figura 6.12a e b (Eixo A – ortogonal a
placa de concreto – e Eixo B, respectivamente). É possível observar nos resultados do Eixo A
(Figura 6.12a) um aumento na taxa de deslocamento horizontal após o dia 10/07/2008 (20º
dia), e uma mudança no comportamento dos deslocamentos no Eixo B (Figura 6.12b), com
aumentos dos deslocamentos horizontais no sentido positivo após esta mesma data. Em
ambos os eixos é possível verificar claramente a movimentação do solo a partir do dia
11/07/2008 (22º dia).
Segundo Leroueil (2001) o fator de segurança de estabilidade em construções sobre
argila mole possui uma correlação com a taxa dos deslocamentos horizontais da camada
compressível, no pé do talude (Figura 6.10). Observa-se na Figura 6.10 que o F.S. se
aproxima da unidade para valores de taxas de descolamentos horizontais iguais a 10 mm/dia.
A Figura 6.11 mostra a evolução do carregamento na Área Teste com a magnitude da
tensão vertical aplicada e as taxas de deslocamentos horizontais calculadas na profundidade
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de 3,5 m (posição com os maiores deslocamentos horizontais, vide Figura 6.10) do
Inclinômetro I2 (próximo à borda da placa de concreto).
Observa-se na Figura 6.11 que a velocidade de movimentação horizontal no I2 é
superior a 10 mm/dia a partir do dia 10/07/08 (dia 21), indicando que o F.S. pode ter atingido
valor inferior a 1,0. Nesta data a tensão vertical aplicada era de aproximadamente 120 kPa.

Figura 6.10 – Relação entre a velocidade de movimento horizontal no pé de um aterro
(mm/dia) e o fator de segurança (F) (Leroueil, 2001)

Figura 6.11 – Sequência de carregamento e taxas de deslocamentos horizontais do I2
(prof. 3,5 m)
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Figura 6.12 – Deslocamentos Horizontais I2 – Eixo A (a) e Eixo B (b) (Adaptado de In Situ Geotecnia, 2008)

164

Com base nos deslocamentos verticais e horizontais da Área Teste e na proposta de
Leroueil (2001), verifica-se que aparentemente houve uma ruptura localizada da Área Teste
no 22º dia (dia 11/07/08). Por este motivo alguns trilhos foram removidos (Etapa de
Descarregamento 1 da Tabela 6.2) no período de 17/07/2008 a 19/07/2008.
6.5. Parâmetros Geotécnicos Utilizados
Os parâmetros utilizados nas análises numéricas realizadas tiveram como base os
dados apresentados no Capítulo 5 desta pesquisa e em Wechselwirkung – Numerische
Geotechnik (2008). Porém, as amostras indeformadas para definição dos parâmetros
geotécnicos das camadas argilosas foram retiradas em uma condição virgem do terreno, antes
da construção do aterro de conquista (areia dragada).
6.5.1. Efeitos da construção do aterro de conquista
A deposição do aterro de conquista gerou o adensamento nas camadas de argila com
consequente redução de suas espessuras, valores do índice de vazios (com consequente
variação de permeabilidade), razão de pré-adensamento (OCR) entre outros. A obtenção da
variação dos índices de vazios e OCR foi realizada através de cálculos analíticos (Teoria de
Terzaghi, 1943), e confirmada com análises numéricas axissimétricas com o programa
PLAXIS (MEF).
Com base na espessura do aterro de conquista (Figura 6.1), tempo de construção deste
e espera do adensamento (Itens 1 e 2 da Tabela 6.2), e parâmetros geotécnicos “virgens” das
camadas do subsolo (parâmetros médios de todas as amostras do Pátio de Minério – Tabela
5.8), Roza (2012) realizou diversas análises numéricas axissimétricas (com o MEF) a fim de
determinar os parâmetros após a construção do aterro de conquista. Neste estudo variaram-se
as espessuras originais das camadas de argila até se atingir as espessuras obtidas no ensaio de
piezocone realizado no local três meses antes do início do carregamento da Área Teste
(FICHTNER, 2008a – Anexo 4). Roza (2012) apresenta maiores informações sobre estes
estudos
As espessuras das camadas arenosas não foram modificadas, pois os solos argilosos do
local possuem uma compressibilidade muito maior do que os depósitos arenosos, acarretando
em deformações verticais de magnitudes muito superiores.
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Os resultados das análises numéricas apresentaram na data de início do carregamento
da Área Teste valores de excesso de poropressões máximos de 2 kPa nas camadas de argila
(Camadas 2 e 3). Os dados de leitura dos piezômetros instalados na Camada 1 de Argila
(Figura 6.3), não indicaram excesso de poropressão antes do carregamento. Deste modo, será
considerado nos estudos seguintes que não há excessos de poropressões, devido à construção
do aterro de conquista, a serem dissipados na camada de argila.
A variação do índice de vazios (∆e) foi obtida através da teoria de Terzaghi (1943)
(para o caso de argilas sobreadensadas, OCR >1,0) em pontos localizados no meio das
camadas argilosas (Equação 6.1).

∆B

,R 1STU

´OV
´OH

4 + ," 1STU

´OW

´OV

4

(6.1)

onde ´=X é a tensão evetiva vertical de pré-adensamento; ´=Y é a tensão evetiva
vertical inicial; ´=Z é a tensão evetiva vertical final.
O cálculo da variação do índice de vazios somente no ponto médio da camada argila
foi uma hipótese de cálculo simplificadora, pois variações do índice de vazios ao longo da
espessura podem ocorrer, porém optou-se por trabalhar com camadas homogêneas de argila.
Os resultados obtidos estão mostrados na Tabela 6.3. Com base nesta variação também foram
calculados os valores do peso específico das camadas de argila.
Os valores de OCR foram calculados analiticamente comparando as tensões verticais
iniciais e finais em pontos no início, meio e fim de cada camada argilosa. Verificou-se que em
todos os pontos das camadas argilosas as tensões efetivas finais superam as tensões efetivas
de pré-adensamento. Assim, as camadas de argila mole se encontravam na condição
normalmente adensada. As análises com o MEF também apresentaram valores de OCR
próximos à unidade, com valores de cerca de 1,08 para todas as camadas de argila. Deste
modo, serão utilizados nas análises numéricas seguintes da Área Teste valores de OCR iguais
a 1,08, para todas as camadas argilosas. Análises numéricas verificadoras com valores de
OCR iguais a 1,0 apresentaram valores bem próximos aos obtidos com OCR = 1,08.
Os valores dos coeficientes de empuxo no repouso K0 também foram calculados para
antes e depois da construção do aterro de conquista, de acordo com a Equação 6.2, e são
apresentados na Tabela 6.3.
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K 0 = (1 − senφ´)(OCR) senφ´

(6.2)

A Tabela 6.3 apresenta os parâmetros “virgens” (originais) das camadas argilosas
juntamente com os parâmetros após aterro de conquista (modificados). A razão entre os
coeficientes de permeabilidade horizontal e vertical (valores apresentados no Item 5.5)
adotada foi igual a 2,0. Os demais parâmetros (como por exemplo Cr, Ck, φ´e c´) foram
mantidos iguais.
Os valores de Cc não foram modificados pois não houve variação destes nos ensaios de
adensamento edométricos realizados nas amostras do Pátio de Minério, nos níveis de tensões
atuantes na construção do aterro de conquista.
Tabela 6.3 – Parâmetros das camadas de argila originais e modificados (após aterro de
conquista)
Originais
Camada

γsat (kN/m³)

khx10-5

(m/dia)

(m/dia)

K0

e0

Argila 1

0,88

3,11

13,3

2,7

25,7

51,4

Argila 2

0,62

1,91

15,5

1,2

8,8

17,6

Argila 3

0,62

1,90

15,5

1,2

8,5

17,0

Camada

OCR

kvx10-5

Modificados

Argila 1

0,60

2,97

13,4

1,08

20,0

40,0

Argila 2

0,60

1,68

16,0

1,08

3,9

7,8

Argila 3

0,60

1,85

15,6

1,08

7,1

14,2

6.5.2. Calibração do modelo – Roza (2012)
Roza (2012) realizou uma análise paramétrica para a calibração do modelo numérico
2D, variando o valor do ângulo de atrito da brita (40º,45º e 50º), coeficiente de empuxo após a
instalação das colunas de brita (K* - 1,00, 1,25 e 1,50) e os valores dos coeficientes de
permeabilidade da Camada 1 de Argila (verticais e horizontais – razão dos coeficientes de
permeabilidade antes/após instalação das colunas igual a 1,5, 5,0 e 10). Esta verificação foi
realizada devido à variação destes valores na literatura (Item 3.2, 3.6 e Anexo 1) e da falta de
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ensaios para a comprovação destes. Os demais parâmetros das argilas (Cc, Cr, γsat, φ´ e c´) não
foram modificados.
A razão entre os raios da região amolgada e da coluna de brita foi adotada igual a 2,0,
de acordo com os estudos de Weber (2008) e Indraratna et al. (2001). Como as colunas de
brita possuíam 1,0 m de diâmetro e espaçamentos de 1,85 m, considerou-se que toda a
primeira camada de argila foi amolgada durante a instalação.
Os resultados de Roza (2012) indicaram que a melhor calibração do modelo foi
atingida para valor do ângulo de atrito da coluna igual a 40º, K* = 1,25 (nas camadas onde a
coluna de brita foi instalada), e razão dos coeficientes de permeabilidade, horizontal e vertical
da região amolgada, antes/após instalação das colunas igual a 5,0. O valor obtido de K* é
semelhante ao obtido por Elshazly et al. (2008) (Figura 3.42). Estes valores serão utilizados
deste ponto da pesquisa em diante.
6.5.3. Parâmetros utilizados nos modelos constitutivos
A placa de concreto foi modelada como elemento de placa (plate no programa
PLAXIS) com modelo de comportamento elástico linear, e seus parâmetros estão
apresentados na Tabela 6.4. Foram utilizados modelos constitutivos do tipo Mohr-Coulomb
(linear perfeitamente plástico), para as colunas de brita, aterro de conquista e camadas de
areia, e para as camadas argilosas foram utilizados modelos constitutivos do tipo Cam-Clay, o
modelo Soft Soil-Creep (análogo ao utilizado no Capítulo 4). Maiores detalhes sobre estes
modelos estão apresentados em Brinkgreve (2010).
Os coeficientes de permeabilidade do aterro de conquista e camadas de areia,
apresentados na Tabela 6.5, foram obtidos em Terzaghi e Peck (1967) e Lambe e Whitman
(1979), e para a coluna de brita foi utilizado o valor médio da Tabela 3.3 (Item 3.2 desta
pesquisa), que apresenta os valores do coeficiente de permeabilidade das colunas exumadas
na obra da TKCSA. Os valores de coeficiente de permeabilidade da Tabela 6.6 são os que
apresentaram a melhor calibração do modelo nos estudos de Roza (2012).
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Tabela 6.4 – Parâmetros utilizados para a placa de concreto
[
(kN/m³)
25

Material
Placa de Concreto

EA
(MPa)

EI
(kN/m²)

\

1,2?10A

1,6?10E

0,2

Tabela 6.5 – Parâmetros utilizados para materiais com modelos constitutivos Mohr-Coulomb
Material

[ (kN/m³)

Colunas de Brita

20,0

Aterro de Conquista

´(°)

<a (m/dia) <b (m/dia)

´(kPa)

_ (kPa)

`Y

\

40,0

0,0

80.000

0,35

0,3

27.000

27.000

18,0

30,0

0,0

2.000

1,25

0,3

0,86

0,86

Camada 1 de Areia

18,0

30,0

0,0

30.000

1,25

0,3

0,86

0,86

Camada 2 de Areia

18,0

30,0

0,0

30.000

0,50

0,3

0,86

0,86

Camada 3 de Areia

18,0

30,0

0,0

250.000

0,50

0,3

0,86

0,86

Tabela 6.6 – Parâmetros utilizados para materiais com modelos constitutivos Soft Soil-Creep
Material
Camada 1 de
Argila
Camada 2 de
Argila
Camada 3 de
Argila

[$cd (kN/m³)

φ´(°)

´(kPa)

`Y

,"

,*

,e

BY

OCR

<a (m/dia)

<b (m/dia)

Ck

13,4

25,0

0,0

1,25

1,92

0,29

0,04

2,97

1,08

7,9?10)E

3,9?10)E

1,27

16,0

25,0

0,0

0,60

1,07

0,13

0,04

1,68

1,08

7,8?10)E

3,9?10)E

0,60

15,6

25,0

0,0

0,60

1,00

0,12

0,04

1,85

1,08

14?10)E

7,0?10)E

0,60
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O valor do módulo de elasticidade (E) e ângulo de atrito (φ) da coluna de brita foi
baseado nos valores da Tabela 3.2 (Item 3.2). Os demais parâmetros foram obtidos em
Wechselwirkung – Numerische Geotechnik (2008).
A Tabela 6.5 e a Tabela 6.6 apresentam os parâmetros utilizados para os solos com
modelos constitutivos do tipo Mohr-Coulomb e Soft Soil-Creep, respectivamente. Estes
valores foram utilizados por Roza (2012) e são os que apresentaram a melhor calibração do
modelo.
6.6. Análise Numérica 2D
Roza (2012) apresenta a calibração e comparação dos resultados das análises
numéricas 2D com os deslocamentos verticais e horizontais, poropressões e tensões totais (em
profundidade) medidos na instrumentação instalada. Serão apresentados neste subitem a
geometria, malha de elementos finitos e as fases utilizadas por Roza (2012). O
comportamento elasto-plástico das colunas de brita, que não foi abordado por Roza (2012),
também será apresentado. Os resultados obtidos nas análises 2D serão apresentados em
conjunto com os resultados das análises 3D (Item 6.8).
As simplificações de geometria da Área Teste utilizadas nas análises 2D e 3D, onde
foi simulada uma seção no eixo da Área Teste, foram possíveis devido à geometria e do tipo
de carregamento aplicado.
6.6.1. Geometria, Malha de Elementos Finitos e Fases
A geometria adotada por Roza (2012) foi baseada na Figura 6.1, e nos dados
apresentados por Wechselwirkung – Numerische Geotechnik (2008), e é apresentada na
Figura 6.13, juntamente com a malha de elementos finitos utilizada.
Durante as análises numéricas 2D foi utilizada a proposta de mudança de geometria do
método 2 de Tan et al. (2008), para que fosse mantido o mesmo valor do coeficiente de
substituição (item 3.5.7). As espessuras das colunas de brita nas análises 2D foram calculadas
com o uso da Equação 3.7, obtendo-se um valor de 0,40 m.
A malha de elementos finitos possui 40 m de largura e 32 m no eixo vertical, e é
constituída por 5.213 elementos triangulares, com 15 nós de deslocamento e 12 pontos para
cálculo de tensão. A placa de concreto foi posicionada no centro da malha, e o carregamento
com trilhos foi modelado como um carregamento vertical aplicado.
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0,20 m (Colchão
Drenante)
2,60 m (Aterro de
Conquista)
6,05 m (Camada 1 de
Argila)
2,60 m (Camada 1 de
Areia)
2,95 m (Camada 2 de
Argila)

9,90 m (Camada 2 de
Areia)

3,40 m (Camada 3 de
Argila)
3,40 m (Camada 3 de
Areia)

Figura 6.13 – Geometria e Malha de Elementos Finitos utilizados na Área Teste
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As condições de contorno utilizadas por Roza (2012) foram o impedimento de
deslocamentos verticais e horizontais dos nós na base do modelo, e a possibilidade somente
de deformações verticais nas laterais. O fluxo e dissipação do excesso de poropressão eram
impedidos nas laterais das camadas argilosas.
O cálculo de todas as etapas de carregamento da Área Teste foi realizado no programa
PLAXIS através da opção de cálculo denominada Consolidation, com atualização da malha e
das poropressões em cada etapa. O processo de cálculo foi dividido em fases, permitindo a
ativação dos estágios de carregamento e a inserção de períodos de adensamento. Estas etapas
e suas durações, que também serão utilizadas na análise 3D, foram baseadas na Tabela 6.2 e
são apresentadas na Tabela 6.7.

Tabela 6.7 – Fases utilizadas nas análises numéricas 2D e 3D
Fase

Descrição

Carregamento*
(kPa)

Duração
(dias)

Dias
Acumulados

Data de
Início

1

Cálculo das Tensões
Iniciais

0,0

−

−

−

2

Carregamento 1

102,3

16

16

19/06/2008

3

Adensamento 1

102,3

2

18

05/07/2008

4

Carregamento 2

112,2

1

19

07/07/2008

5

Adensamento 2

112,2

1

20

08/07/2008

6

Carregamento 3

150,0

3

23

09/07/2008

7

Adensamento 3

150,0

1

24

12/07/2008

8

Carregamento 4

183,6

3

27

13/07/2008

9

Adensamento 4

183,6

1

28

16/07/2008

10

Descarregamento 1

126,0

4

32

17/07/2008

11

Adensamento PósDescarregamento

126,0

16

48

21/07/2008

*gerado pelos trilhos
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6.6.2. Plastificação das colunas de brita
Analisou-se o comportamento elasto-plástico das colunas de brita nas análises
realizadas por Roza (2012), com o objetivo de verificar se ocorre a plastificação das colunas
durante o carregamento e sua evolução ao longo do comprimento desta. Os pontos em estado
plástico para diversas etapas do carregamento são representados pela cor vermelha na Figura
6.14. A plastificação das colunas ao longo das fases nas análises numéricas é apresentada no
Anexo 5 (Figuras A5.1 a A5.9).

a

b

d

c

e

Figura 6.14 – Pontos em Estado Plástico – Análise 2D; (a) ¼ da Fase 1 (b) Fim da Fase 2 (c);
Metade da Fase 6 (d); Fim da Fase 10 (Descarregamento); (e) Fim da Fase 11.

173

A plastificação da coluna teve inicio no topo desta e com o acréscimo do carregamento
atinge profundidades maiores (Figura 6.14a e vide Anexo 5), conforme apresentado por Six et
al. (2012) e Castro e Sagaseta (2009). A Figura 6.14b apresenta o momento em que as
colunas de brita carregadas estão plastificadas em quase sua totalidade.
É possível observar na Figura 6.14b uma cunha de pontos em estado plástico, com a
ponta próxima ao meio da camada de argila. Esta cunha de plastificação é uma característica
da ruptura por puncionamento de fundações superficiais. A zona plastificada também ocorre
adjacente a esta cunha (vide Anexo 5 – Figura A5.4), conforme apresentado por Vesic (1975).
Observa-se na Figura 6.14d (fim da etapa de descarregamento) a reversão de grande
parte das colunas carregadas ao estado elástico. Porém, após o fim do descarregamento volta a
ocorrer a plastificação das colunas (Figura 6.14e) devido ao processo de adensamento e
transferência do carregamento para as colunas pelo efeito de arqueamento.
6.7. Análise Numérica 3D
A fim de verificar os resultados obtidos nas análises de deformação plana (2D), e o
método de mudança de geometria proposto por Tan et al. (2008), foi realizada uma análise
numérica tridimensional (3D) com o método dos elementos finitos, utilizando o programa
PLAXIS 3D. A análise 3D modelou uma faixa de solo com espessura igual à metade do
espaçamento das colunas (Figura 6.15).
Os deslocamentos verticais em profundidade da Camada de Argila 2 e das camadas
mais profundas, obtidos na data final de leituras no extensômetro instalado em campo, são
relativamente pequenos, com recalques da ordem de 2 cm (Roza, 2012; In Situ Geotecnia,
2008). Análises 2D realizadas preliminarmente, utilizando uma geometria até o fim da
Camada 2 de Argila, apresentaram resultados de deslocamentos verticais e horizontais
semelhantes aos da geometria completa. Deste modo, a fim de reduzir o pesado trabalho
computacional, porém mantendo uma camada drenante abaixo da Camada 2 de Argila, as
estratigrafias modeladas na análise 3D não englobam as camadas abaixo da Camada 2 de
Areia, que teve sua espessura alterada na análise numérica 3D para 4,0 m.
Todos os parâmetros geotécnicos dos solos, colunas de brita, placa de concreto
(Tabela 6.4 a 6.6) e etapas construtivas (Tabela 6.7) foram mantidos iguais às utilizadas nas
análises 2D realizadas por Roza (2012). Também foram utilizadas etapas de cálculo do tipo
Consolidation, com atualização da malha e das poropressões em cada etapa.
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A análise 3D considerou uma faixa com espessura igual à metade do espaçamento
(0,925 m), simulando metade da coluna de brita. Devido à geometria da Área Teste e com
intuito de reduzir o trabalho computacional, a análise se limitou a modelar o carregamento
aplicado, a placa de concreto e a geometria do solo até o eixo de simetria. A geometria
utilizada possui 0,925 m de largura, 20,35 m de comprimento e 18,20 m no eixo vertical e é
apresentada na Figura 6.15. O carregamento também foi simulado como uma tensão vertical
distribuída aplicada na placa de concreto.
A Figura 6.15 apresenta a malha e a geometria utilizadas na análise 3D. Alguns
elementos da camada superficial de brita (colchão drenante) foram desligados para melhor
visualização da geometria utilizada para a coluna de brita (detalhe na Figura 6.15).
A malha de elementos finitos na análise 3D era composta de 28.930 elementos
tetraédricos (Figura 6.16), com 10 nós de deslocamento (indicados como ● na Figura 6.16) e
4 pontos de Gauss (indicados como × na Figura 6.16), para as camadas de solo, e elementos
triangulares com 6 nós de deslocamento para a placa de concreto. Utilizaram-se como
condições de contorno na análise 3D laterais livres para deslocamentos verticais e na base
foram impedidos os deslocamentos verticais e horizontais. O fluxo e dissipação do excesso de
poropressão eram impedidos nas laterais do modelo nas camadas de argila.
Modelos numéricos 3D considerando outras geometrias, como por exemplo simulando
um quarto e metade da Área Teste, e outros simulando a Área Teste em sua totalidade, foram
testados, mas não foram bem sucedidos e então não foram aqui incluídos.
6.8. Resultados Obtidos
Na análise numérica foram selecionados nós de deslocamentos e pontos de integração
de tensão nas posições dos instrumentos instalados em campo, a fim de realizar uma
comparação entre as leituras da instrumentação, análise 2D (apresentada por Roza, 2012), e
análise 3D.
Serão mostrados neste item os principais resultados dos deslocamentos totais, verticais
e horizontais, excessos de poropressão, acréscimo de tensão horizontal e pontos em estado
plásticos. Os demais resultados estão apresentados no Anexo 5.
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Placa de Concreto
e Carregamento
0,20 m (Colchão Drenante)

2,60 m (Aterro
de Conquista)
6,05 m
(Camada 1
de Argila)
Colunas
de Brita

2,60 m
(Camada 1
de Areia)
2,95 m
(Camada 2
de Argila)
4,00 m
(Camada 2
de Areia)

Figura 6.15 – Geometria e Malha de Elementos Finitos – Análise 3D

Figura 6.16 – Elemento tetraédrico do PLAXIS 3D.
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Ressalta-se que devido à ruptura da Área Teste, no 22º dia, a análise dos resultados das
análises numéricas após esta data será qualitativa, e não quantitativa, pois não é possível
simular no programa utilizado a descontinuidade da massa de solo causada pela ruptura desta,
necessitando para isto análises numéricas mais elaboradas, mas que foge ao escopo desta
pesquisa.
O nível do terreno (cota +2,80), antes da construção do colchão de brita, foi
considerado como profundidade 0,0 nas análises numéricas (conforme apresentado na Figura
6.3), assim todas as profundidades apresentadas neste item são relativas a este nível.
6.8.1. Deslocamentos Totais
Os deslocamentos totais máximos obtidos na análise numérica 3D foram da ordem de
0,74 m, no fim da Fase 11, e ocorrem abaixo da placa de concreto no contato desta com o
colchão drenante. A Figura 6.17 e Figura 6.18 apresentam os deslocamentos totais no final
das Fases 3 e 11, respectivamente, sendo possível observar o aumento do deslocamento da
massa de solo durante o carregamento da Área Teste.
É possível observar na Figura 6.17 que o carregamento aplicado gera uma
movimentação de menor magnitude no solo adjacente à placa de concreto. No final da Fase
11 (Figura 6.18) os resultados indicam claramente um afundamento da placa de concreto e do
solo imediatamente abaixo desta.
6.8.2. Deslocamentos Verticais
A Figura 6.19 apresenta os deslocamentos verticais (recalques) das placas de recalque
S5 e S7 localizadas abaixo da placa de concreto, no lado Oeste e Leste, respectivamente, e S4
(Oeste) e S8 (Leste), adjacentes à placa (vide Figura 6.3). Os resultados da análise numérica
de Roza (2012) e da análise 3D também são apresentados. É possível observar na Figura 6.19
que após o 22º dia os deslocamentos verticais das placas de recalque S5 e S7 aumentam
consideravelmente, devido à ruptura localizada do solo.
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Figura 6.17 – Deslocamentos Totais – Final da Fase 3 – Análise 3D

Figura 6.18 – Deslocamentos Totais – Final da Fase 11 – Análise 3D

178

0

5

10

Tempo (dias)
15
20

25

30

35

0,00
-0,10
-0,20
Recalques (m)

-0,30

S 5 - Leitura
S 7 - Leitura

-0,40

S5 - MEF 2D - Roza (2012)

-0,50

S7 - MEF 2D - Roza (2012)

-0,60

S5 e S7 - MEF 3D
S 4 - Leitura

-0,70

S 8 - Leitura

-0,80

S4 - MEF 2D - Roza (2012)

-0,90

S8 - MEF 2D - Roza (2012)

-1,00

S4 e S8 - MEF 3D

Figura 6.19 – Deslocamentos Verticais – S4, S5, S7 e S8 – Análises 2D e 3D
Os deslocamentos verticais obtidos nas análises numéricas e na instrumentação ao
longo do eixo da Área Teste, onde foram instaladas as placas de recalque, estão apresentados
na Figura 6.20. É possível observar que as análises numéricas conseguiram reproduzir o
comportamento dos recalques para todas as placas de recalque instaladas, inclusive simulando
o levantamento do solo nas placas S3 e S9.
Os dados dos deslocamentos verticais nas profundidades de 6,0 e 11,0 m, obtidos com
os extensômetros, também foram comparados com os resultados das análises numéricas 2D e
3D, e são mostrados na Figura 6.21.
Devido à leitura dos extensômetros magnéticos ter se iniciado no dia 04 de Julho de
2008 (15º dia) os resultados das análises numéricas foram tratados, sendo apresentados
somente os deslocamentos verticais que ocorreram desta data em diante. Após o 26º dia os
extensômetros magnéticos apresentaram erro nas leituras (FICHTNER, 2008a). Os resultados
dos deslocamentos verticais do MEF 2D e 3D são próximos aos obtidos nos dois
extensômetros instalados do 18º dia até o dia da ruptura da Área Teste.
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Figura 6.20 – Deslocamentos Verticais no Eixo da Área Teste – Análises 2D (Roza, 2012) e 3D
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Figura 6.21 – Deslocamentos Verticais a 6,0 m e 11,0 m de profundidade
A Figura 6.22 apresenta os recalques obtidos na análise 3D, ao longo das várias
camadas do subsolo, no local das placas de recalque S5 e S7 que também tem suas leituras
apresentadas, e dos extensômetros magnéticos a 6,0 m e 11,0 m de profundidade. Os valores
dos deslocamentos verticais dos extensômetros, apresentados na Figura 6.22, foram tratados
somando-se a estes os valores obtidos nas análises numéricas 3D no 15º dia (data de início de
leitura dos extensômetros).
As porcentagens de cada camada do solo do valor do recalque total, no 22º dia e na
data final da análise numérica, estão apresentadas na Tabela 6.8, com resultados semelhantes
entre as duas datas. As camadas com maiores influências na magnitude do recalque total são o
aterro de conquista, devido à sua relativa baixa rigidez, e a Camada 1 de Argila. A maior
porcentagem de recalque na Camada 1 de Argila é gerada pelo maior grau de adensamento
desta, em relação à Camada 2 de Argila, devido à presença das colunas de brita, bem como
sua maior compressibilidade.
Verifica-se que os deslocamentos verticais das análises numéricas 2D e 3D são
semelhantes entre si e aos obtidos na instrumentação, inclusive depois do 22º dia, até o dia 26.
Foi possível simular nas análises numéricas, após o descarregamento (Fase 10 da Tabela 6.7)
a estabilização dos recalques nas placas de recalque S5 e S7, e a taxa de recalque na placa de
recalque S8.
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Tabela 6.8 – Porcentagem no recalque total
Camada

Percentual de recalque (%)
Dia 22

Final da Análise

Aterro de Conquista (Areia Dragada)

39,0

34,7

Camada 1 de Argila

43,1

50,0

Camada 1 de Areia

1,6

0,8

Camada 2 de Argila

14,4

13,6

Camada 2 de Areia

1,9

0,9

Os recalques finais (valores a partir do dia 27) apresentados nas modelagens
numéricas são inferiores aos valores das leituras de campo das placas de recalque S5 e S7.
Provavelmente esta diferença é devido à ruptura ocorrida em campo que não pôde ser
totalmente simulada no MEF.
Os recalques finais das placas de recalque S4 e S8 obtidos nas modelagens numéricas
são semelhantes aos valores das leituras de campo até o 22º dia, mas após este dia as leituras
da placa de recalque S4 são superiores aos do MEF (Figura 6.19 e Figura 6.20).
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Após o 22º dia há uma diferença nos valores de recalque das análises 2D e 3D. Esta
diferença é da ordem de 10% (em torno de 5 cm), demonstrando assim uma maior rigidez do
modelo 3D.
6.8.3. Deslocamentos Horizontais
Os resultados dos deslocamentos horizontais das análises numéricas foram
comparados com os dados do inclinômetro 1 (I1) e do inclinômetro 2 (I2), a 6,05 m e 0,75 m
da borda da placa de concreto, conforme apresentado na Figura 6.3.
Inicialmente compararam-se os dados do inclinômetro I2 nas profundidades de 3,5 m
(ponto com maior deslocamento em campo) e a 8,0 m, estes pontos também foram
selecionados por FICHTNER (2008a). A Figura 6.23 apresenta esta comparação. Ressalta-se
que somente houve leituras nos inclinômetros até o 30º dia.
Analogamente aos deslocamentos verticais, os resultados das análises numéricas dos
deslocamentos horizontais também foram próximos às medições de campo (Figura 6.23).
Novamente verifica-se uma aceleração dos deslocamentos perto do 22º dia na profundidade
de 3,5 m (discutido no Item 6.4).
Os resultados das análises numéricas 2D, com a mudança de geometria utilizada,
foram bem similares às análises 3D.
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Figura 6.23 – Deslocamentos Horizontais – Inclinômetro I2 a 3,5 e 8,0 m de prof. – Análises
2D e 3D
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São apresentados na Figura 6.24 e Figura 6.25, para o inclinômetro 1 e 2,
respectivamente, os deslocamentos horizontais, na direção perpendicular a placa de concreto
(Eixo A – Figura 6.12), até 20,0 m de profundidade das medidas de campo e das análises
numéricas. Os dados das análises numéricas foram obtidos com base no campo de
deslocamentos horizontais na saída de resultados.
Observa-se na Figura 6.24 (inclinômetro I1) e Figura 6.25 (inclinômetro I2) que as
análises numéricas conseguiram prever razoavelmente bem o comportamento do solo em
campo.
As análises numéricas apresentam o deslocamento horizontal máximo a 2,70 m de
profundidade no inclinômetro I2, próximo ao topo da camada de argila, diferente das leituras
em campo que foi a 3,50 m. Também se observa uma diferença no deslocamento máximo no
inclinômetro I1, que ocorreu a 4,50 m em campo e a 2,60 m no MEF, também próximo ao
topo da camada de argila. Estas diferenças podem estar relacionadas à diferença na espessura
do aterro conquista nestes locais, à presença de uma camada menos resistente nesta
profundidade (não verificado no ensaio de piezocone – Anexo 4), e/ou à rigidez do
inclinômetro, que não foi modelada na análise numérica.
O padrão de deformação em campo do inclinômetro I2 (Figura 6.12a e Figura 6.25)
indica que houve um deslocamento significativo do topo do inclinômetro no sentido contrário
do deslocamento do solo. Esta deformação no inclinômetro (distorção) ocorreu devido a
impossibilidade de deslocamento do inclinômetro no topo devido a presença dos trilhos de
ferro e placa de concreto (situação não simulada na análise numérica) (FUGRO, 2011).
As análises numéricas apresentaram deslocamentos horizontais, de até 3,5 cm, em
profundidades abaixo de 8,50 m, o que não foi observado em campo (Figura 6.24 e Figura
6.25). Estes deslocamentos são relativos à movimentação horizontal da Camada de Areia 1 e
Argila 2, e devido ao tipo, extensão e velocidade do carregamento deveria ser esperada
alguma movimentação destas camadas em campo. A imobilidade do inclinômetro nestas
camadas pode estar associada à movimentação do inclinômetro nas camadas superiores e sua
rigidez. Valores diferentes dos parâmetros geotécnicos utilizados dessas camadas também
podem ter gerado este resultado.
Possivelmente devido não foi possível a medição em campo destes deslocamentos
horizontais.
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185

Os resultados das análises numéricas até o 22º dia são bem próximos aos
deslocamentos horizontais dos inclinômetros I1 e I2, principalmente os dados do inclinômetro
I2 para profundidades de 3,5 m a 8,5 m, até o 23º dia.
As deformações horizontais do inclinômetro I1 abaixo de 14,20 m, obtidas nas
análises numéricas 2D não foram observadas nas análises 3D, devido à redução da geometria
utilizada Figura 6.24. Porém estes valores são da ordem de décimos de centímetro, ou seja,
poucos representativos frente ao nível de deformação da Área Teste.
6.8.4. Poropressões
A comparação do excesso de poropressão dos piezômetros (P), localizados a 4,0, 6,0 e
7,0 m de profundidade, com os correspondentes resultados numéricos é apresentada na Figura
6.26, onde é possível observar que os resultados das análises numéricas são de magnitude
superior aos valores medidos. Este padrão também é observado nos piezômetros instalados
em conjunto com as células de tensão total (EP), que tem seus resultados apresentados na
Figura 6.27. Porém, os comportamentos das curvas das análises numéricas são bem similares
às das leituras.
Nas análises numéricas os nós selecionados para obtenção dos resultados de excesso
de poropressão se encontravam exatamente no ponto médio entre as colunas de brita (nas
análises 3D na diagonal das colunas), e foi admitido que as colunas de brita foram instaladas
perfeitamente verticais, sem variação de espaçamento e diâmetro. Entretanto, durante a
instalação, as colunas de brita podem sofrer uma inclinação, variação de diâmetro ou de
posição. Deste modo, os piezômetros podem ter sido instalados mais próximos das colunas do
que o admitido nas análises numéricas. Portanto, as diferenças observadas na Figura 6.26 e
Figura 6.27 podem ter ocorrido devido à diferença na distância dos piezômetros para as
colunas de brita.
No intuito de verificar a influência da posição dos piezômetros nas leituras foram
selecionados por Roza (2012), na análise numérica 2D, nós a 4,0 m de profundidade
(profundidade do piezômetro P2-1) entre e adjacente às colunas de brita (na camada de argila
mole), pontos A e B, respectivamente, na Figura 6.28. Nestas condições os resultados das
leituras do piezômetro mostrados na Figura 6.29 estão entre os valores obtidos nas análises
numéricas. A diferença obtida nos resultados pode estar associada a uma localização diferente
dos piezômetros, mais próximos das colunas de brita do que o estimado nas análises
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numéricas. Esta diferença também pode ter ocorrido devido a valores dos coeficientes de
permeabilidade do solo diferentes dos utilizados nos modelos numéricos.
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Figura 6.26 – Excesso de poropressão P1, P2-1 e P2-2 – Análises 2D (Roza, 2012) e 3D
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Figura 6.27 – Excesso de poropressão EP1, EP2 e EP4 – Análises 2D (Roza, 2012) e 3D
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Figura 6.29 – Excesso de poropressão P2-1 – Análise 2D (Roza, 2012) – Entre e adjacente às
colunas

A Figura 6.30 apresenta o excesso de poropressão a 6,0 m de profundidade, no 20º dia,
na análise 3D. Podem ser observadas diferenças de excesso de poropressões de até 50 kPa.
Portanto, uma pequena diferença na posição do piezômetro pode ocasionar diferenças
significativas nos valores de poropressão na instrumentação.
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Figura 6.30 – Excesso de poropressão a 6,0 m de prof. no 20º dia – Análise 3D.
As isócronas de poropressão obtidas nas análises 3D e os dados de leitura dos
piezômetros P1, P2-1 e P2-2, e dos piezômetros EP1, EP2 e EP4 são apresentados na Figura
6.31 e Figura 6.32, respectivamente. Pode ser observada novamente a diferença entre os
resultados das análises numéricas e as leituras dos piezômetros, particularmente nas
profundidades de 6,0 m (P1 e EP4) e 7,0 m (P2-2).
6.8.5. Células de Tensão Total – Tensões horizontais
As leituras obtidas nas células de tensão totais instaladas na Camada 1 de Argila,
posicionadas para medir as tensões horizontais, foram tratadas para que fossem apresentados
os acréscimos nas tensões horizontais durante o carregamento da Área Teste.
A comparação apresentada na Figura 6.33 com as medidas de campo mostra que as
análises numéricas conseguiram reproduzir razoavelmente bem o comportamento do
acréscimo das tensões horizontais. Particularmente a 7,5 m de profundidade, a partir do 11º
dia das análises 2D e 3D, os resultados dos modelos numéricos foram bem próximos aos
dados de campo. A diferença entre os resultados numéricos e de campo podem ser atribuídos
à instalação da célula de tensão, que gera uma variação no campo de tensões ao redor desta, e
incerteza da posição exata da placa de leitura (Figura 6.34) e parâmetros geotécnicos das
camadas diferentes dos utilizados.
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Figura 6.31 – Isócronas de poropressão da Análise 3D e leituras de campo dos piezômetros
P1, P2-1 e P2-2
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Figura 6.32 – Isócronas de poropressão da Análise 3D e leituras de campo dos piezômetros
EP1, EP2 e EP4
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Figura 6.33 – Acréscimo de Tensões Horizontais – Análises 2D (Roza, 2012) e 3D

Devido à incerteza na posição exata da placa de leitura das células de tensão total
instaladas em campo, verificou-se nas análises numéricas 3D as tensões nos eixo X
(perpendicular ao carregamento) e Y (paralelo ao carregamento) (Figura 6.34). Ressalta-se
que os dados das análises numéricas mostrados na Figura 6.33 são relativos ao eixo X. Os
resultados obtidos estão apresentados na Figura 6.35. Do 11º dia até o 22º dia as leituras das
células de tensão EP1 e EP4 se encontram entre os valores obtidos nas análises numéricas do
Eixo X e Y, indicando que pode ter ocorrido uma rotação da placa de leitura destas células de
tensão total, não estando perfeitamente perpendiculares à placa de concreto.
Limite da análise numérica
Y

Placa de Concreto
carregada
X

Suposta posição da placa de leitura da célula
de tensão total, perpendicular ao eixo X

Figura 6.34 – Posição da placa de leitura da célula de tensão total
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Figura 6.35 – Acréscimo de Tensões Horizontais – Análises 2D (Roza, 2012) e 3D

6.8.6. Pontos em Estado Plástico

São apresentados na Figura 6.36 e Figura 6.37 os pontos em estado plástico obtidos na
análise 3D. Verifica-se analogamente ao ocorrido na análise numérica 2D (Figura 6.14) que
houve a plastificação de quase a totalidade dos pontos nas colunas abaixo da placa de
concreto, e a cunha de ruptura pode ser observada novamente.
Ao final da Fase 10 na análise 3D (Figura 6.37), os pontos em estado plástico das
colunas carregadas são em maior quantidade do que os apresentados na análise 2D (Figura
6.14). Esta diferença ocorre devido ao efeito do arqueamento que ocorre também ao longo da
largura do modelo 3D, o que não foi simulado na análise 2D. Portanto, o método de
adequação geométrica proposto por Tan et al. (2008) não reproduziu perfeitamente o estado
plástico dos pontos no descarregamento. Nas fases anteriores ao descarregamento, os pontos
em estado plástico são bem semelhantes nas análises 2D e 3D.
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Figura 6.36 – Pontos em Estado Plástico – Final da Fase 8 – Análises 3D – Perspectiva

Figura 6.37 – Pontos em Estado Plástico – Final da Fase 10 – Análises 3D – Perspectiva
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6.9. Estudo Complementar sobre Fator de Redução de Recalques
Foi realizado um estudo complementar para o cálculo dos fatores de redução de
recalques (FRR) comparando-se cálculos analíticos propostos na literatura com as análises
numéricas axissimétricas. Os métodos analíticos escolhidos foram os de Balaam e Booker
(1981, 1985), Priebe (1995). As análises numéricas e os cálculos analíticos foram realizados
para tensões verticais de 50 kPa; 100 kPa; 200 kPa e 400 kPa. A estratigrafia utilizada foi
igual à apresentada na Tabela 6.1.
Os parâmetros geotécnicos utilizados nos cálculos analíticos foram baseados nos
valores apresentados na Tabela 6.3 (parâmetros “modificados” para a situação pós-aterro de
conquista), Tabela 6.5 e Tabela 6.6.
O cálculo dos recalques na situação sem colunas de brita para as camadas argilosas foi
realizado da forma tradicional utilizando-se os parâmetros de compressibilidade e de história
de tensões das camadas (Terzaghi, 1947) e através da Teoria da Elasticidade, para as demais
camadas.
Os valores numéricos de FRR foram obtidos considerando os recalques obtidos em
todas as camadas analisadas (FRR1), independente se nestas foram instaladas ou não colunas
de brita (como por exemplo, a Camada 3 de Argila e de Areia), somente os das camadas com
coluna de brita (FRR2) e somente os recalques da Camada 1 de Argila (FRR3). A opção do
cálculo do FRR para todas as camadas (FRR1) pode ser considerada equivocada, pois a
coluna não foi instalada em todas as camadas analisadas (Figura 6.3), não havendo assim uma
melhoria nas camadas sem colunas de brita, porém é aqui apresentada para se verificar o
desempenho global da solução. Os resultados obtidos nestas análises são apresentados na
Figura 6.38.
Os resultados com a metodologia de Balaam e Booker (1981) apresentaram valores de
FRR elevados, semelhante ao discutido pelos autores (Balaam e Booker, 1985). O método de
Balaam e Booker (1985) e Priebe (1995), com o valor de n2 (que considera um maior
confinamento da coluna de brita – vide item 3.3.6), apresentaram resultados semelhantes para
tensões verticais aplicadas maiores que 50 kPa. As curvas do FRR2 e FRR3 obtidas pelo
método de Priebe (1995) (considerando o valor de n2) apresentaram valores muito próximos,
assim foram representadas pela mesma curva na Figura 6.38.
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Os valores obtidos no MEF considerando todas as camadas modeladas (FRR1) são os
menores e possuem magnitudes similares aos valores obtidos com o método de Priebe (1995)
considerando o valor do coeficiente básico de melhoria n0, que leva em consideração somente
a geometria do problema. Porém quando são consideradas somente as reduções no recalque
das camadas com colunas de brita (FRR2 e FRR3), as análises do MEF apresentam
magnitudes maiores, com valor máximo para a tensão vertical aplicada de 50 kPa de 18 e 22,
respectivamente para os resultados de FRR2 e FRR3. A redução do valor do FRR com o
aumento da tensão vertical aplicada é devido aos maiores deslocamentos horizontais da
coluna de brita e ao aumento da plastificação desta, não observado no nível da tensão de
50kPa, e consequentemente aumento das deformações plásticas na coluna.
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Figura 6.38 – Comparação do FRR entre vários métodos – Área Teste

Admitindo-se que o MEF considera os principais aspectos do comportamento das
colunas de brita, é possível então concluir com base nos resultados apresentados na Figura
6.38 que a maioria dos métodos analíticos (com exceção do método de Balaam e Booker,
1981) subdimensionaram o FRR das camadas com colunas de brita. Ressalta-se que devido
aos recalques das camadas de solo sem colunas de brita o desempenho global da solução
(MEF – FRR1) foi o menor, porém os resultados dos FRR 2 e FRR3 do MEF (camadas aonde
houve a melhoria do solo) foram significativos com valores acima de 4 indicando assim um
bom desempenho da solução de colunas de brita nas camadas em que esta foi utilizada.
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6.10.

Conclusões Parciais

Foram apresentados neste capítulo os dados do carregamento e as leituras da
instrumentação instalada na Área Teste, localizada na região com colunas de brita
convencionais dentro do Pátio de Minério da TKCSA.
Juntamente com as leituras da instrumentação foram mostrados os resultados de
análises numéricas 2D (estado plano de deformação) e 3D, com a apresentação de resultados
de deslocamentos totais, verticais e horizontais, excessos de poropressão, acréscimo de tensão
horizontal e pontos em estado plástico. Os demais resultados estão apresentados no Anexo 5.
Verificou-se através da medição da instrumentação instalada que houve possivelmente
uma ruptura localizada na Área Teste no 22º do teste. Esta ruptura não pôde ser totalmente
simulada no MEF e por este motivo os resultados obtidos nas análises numéricas,
principalmente de deslocamentos verticais e horizontais, são diferentes das leituras de campo
após o dia 22.
Os deslocamentos verticais de placas de recalque e de deslocamentos horizontais das
análises numéricas foram razoavelmente próximos às leituras de campo. Com relação aos
valores de excesso de poropressão os resultados das análises numéricas são de magnitude
superior aos valores medidos. Esta diferença pode ser devido à distância em campo do
piezômetro para a coluna de brita, diferente da adotada nas análises numéricas, pois uma
pequena diferença na posição do piezômetro pode ocasionar em diferentes valores de leituras,
além de diferentes valores dos coeficientes de permeabilidade do solo dos que utilizados nos
modelos numéricos. Quanto aos valores de tensão total horizontal, os dados de campo estão
dentro da faixa obtida na análise numérica, considerando que pode ter ocorrido a rotação das
placas de leituras das células de tensão total, não estando estas perfeitamente perpendiculares
à placa de concreto.
Foi observado nas análises numéricas que a plastificação da coluna tem início no topo
e com o acréscimo do carregamento atinge profundidades maiores das colunas de brita, onde
foi possível observar a plastificação em quase sua totalidade das colunas de brita carregadas,
conforme apresentado por Six et al. (2012) e Castro e Sagaseta (2009). Os pontos em estado
plástico são semelhantes nas análises 2D e 3D.
Os resultados das análises numéricas 2D, com a mudança de geometria realizada,
foram razoavelmente similares às análises 3D. Este resultado foi obtido também devido a
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geometria simplificada do modelo 3D (faixa) utilizado nas análises numéricas. Resultados
semelhantes de comparação entre análises 2D e 3D foram obtidos por Tan et al. (2008)
durante a validação da sua metodologia, durante o estudo numérico de células unitárias.
A consideração do efeito da construção do aterro de conquista e da instalação das
colunas de brita apresentados neste capítulo, e utilizados como base na calibração realizada
por Roza (2012), não podem ser negligenciados devido à variação dos parâmetros geotécnicos
das camadas de solo causados por estes.
A comparação dos valores de FRR obtidos através de métodos analíticos de cálculo e
com o MEF, que considera os principais aspectos do comportamento das colunas de brita,
apresentou que a maioria dos métodos analíticos subdimensionaram o FRR das camadas com
colunas de brita. O MEF obteve valores de FRR acima de 4, indicando assim um bom
desempenho da solução de colunas de brita nas camadas em que esta foi utilizada. Ressalta-se
que os recalques das camadas de solo sem colunas de brita devem ser verificados, a fim de se
verificar o desempenho real da solução
Os resultados apresentados neste capítulo e os obtidos por Roza (2012) permitem
concluir que o modelo numérico parece estar bem calibrado. Assim, os parâmetros
geotécnicos apresentados neste capítulo serão utilizados nas análises numéricas de uma seção
do Pátio de Minério no Capítulo 7.
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7. ANÁLISE NUMÉRICA EM PÁTIO DE MINÉRIO

7.1. Introdução
Este capítulo apresenta as análises numéricas realizadas para simular o comportamento
do Pátio de Minério na TKCSA. Neste local foram instaladas colunas de brita tradicionais
com diferentes espaçamentos, e seções instrumentadas com medições de deslocamentos
verticais e horizontais, e poropressões.
Devido à grande dimensão do Pátio de Minério, bem como a complexidade dos
carregamentos aplicados e grande volume de dados da instrumentação, o estudo se concentrou
na seção instrumentada 8 (que será denominada de Seção 8, para um melhor entendimento),
mais propícia para análise tendo em vista a qualidade de dados disponíveis na mesma.
Serão analisados os dados de deslocamentos verticais e horizontais, poropressões e
carregamentos aplicados de aproximadamente 500 dias (26/03/2010 a 11/08/2011), e
comparados com análises numéricas. Estas análises numéricas utilizaram os parâmetros
geotécnicos do modelo numérico do Capítulo 6.
O Capítulo 7 tem por objetivo avaliar o potencial das análises numéricas com o uso do
método de elementos finitos, em análises considerando o estado plano de deformação, na
previsão de deslocamentos e poropressões em camadas argilosas reforçadas por colunas de
brita carregadas por pilhas de minério.

7.2. Localização da Seção Estudada

A Figura 7.1 apresenta a planta geral do Pátio de Estocagem, com as pilhas de carvão
e minério. Nesta, é apresentada a localização da Seção 8, que foi selecionada por possuir uma
Ilha de Investigação, a SP – 327, e o carregamento aplicado ser mais simples de ser
determinado, além da menor variabilidade de geometria das pilhas de minério. O local desta
seção é coincidente com a Seção geotécnica V4 (Figura 5.1), mostrada na Figura 5.2.

.
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Figura 7.1 – Planta geral do Pátio de Estocagem e localização da Seção 8 (cotas em metros)
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Conforme pode ser visto na Figura 7.1, no local da Seção 8 os espaçamentos das
colunas de brita são diferentes em cada posição, 2,20 m embaixo das pilhas de minério, e 1,75
m sob os Stack-Reclaimer 402 e 403 (SR402 e SR403).
A Seção 8 foi dividida em 2 partes, indicadas na Figura 7.1: Norte (acima do SR403),
com 40 m de largura, e Sul (abaixo do SR403), com 50 m de largura. Sendo que 2,5 m de
cada lado das pilhas não são utilizados, deste modo, as larguras úteis são de 35,0 e 45,0 para
as partes Norte e Sul, respectivamente (Figura 7.2). As pilhas da parte Norte e Sul da Seção 8
serão denominadas nesta pesquisa de Pilha Norte e Pilha Sul, respectivamente.
7.3. Instrumentação Instalada
A instalação e a calibração da instrumentação no Pátio de Minério foram de
responsabilidade da empresa Fundsolo com supervisão da TKCSA, que realizou estes
serviços no segundo semestre de 2009. Os instrumentos instalados foram fabricados pela “itm
– Instrumentation, Testing & Monitoring”.
A instrumentação na Seção 8 foi instalada somente abaixo e na borda das pilhas de
minério e consiste de:
•

2 Perfilômetros: Medições de deslocamentos verticais ao longo de uma seção
através da passagem de um sensor com leituras de deslocamento através das
diferenças de pressão hidráulica obtidas por um sensor de corda vibrante.
Instalados abaixo da pilha de minério – Perf. Norte e Perf. Sul;

•

8 Sensores de Recalque: Medições de deslocamentos verticais pontuais, com
leituras de deslocamento através das diferenças de pressão hidráulica obtidas por
um sensor de corda vibrante, apresentado na Figura 7.3. Instalados abaixo da pilha
de minério – Parte Norte: SS-N4, SS-N3, SS-N2 e SS-N1; Parte Sul: SS-S4, SSS3, SS-S2 e SS-S1;

•

4 Piezômetros Elétricos; Medição de poropressão com sensor de corda vibrante.
Instalados próximo à metade da Camada 1 de Argila – Parte Norte: PZ-N2 e PZN1; Parte Sul: PZ-S2 e PZ-S1;

•

2 Inclinômetros fixos – Medições de deslocamentos Horizontais. Cada um
composto de 11 sensores elétricos fixos, com tamanhos de 1,5 m, 2,0 m, 2,25 m e
4,0 m, com 20 m de comprimento total. Instalados na borda das pilhas de minério,
próximos ao Stack-Reclaimer 403 – Parte Norte: I-N; Parte Sul: I-S.
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Figura 7.2 – Instrumentação instalada na Seção 8 (cotas em metros)
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Figura 7.3 – Seção esquemática da instalação do Sensor de Recalque

A Figura 7.2 apresenta esquematicamente a localização da instrumentação na Seção 8,
além da estratigrafia do local. As colunas de brita não foram desenhadas na Figura 7.2 para
possibilitar uma melhor visualização desta.
A Tabela 7.1 apresenta as coordenadas locais dos instrumentos instalados na Seção 8,
onde foi considerado o valor 0 do Eixo X na borda esquerda da análise numérica, e o valor 0
de Y no fim da camada do aterro de conquista, coincidente com a cota +0,0 m, conforme
apresentado na Figura 7.3.
Toda a aquisição de dados da instrumentação instalada na Seção 8, excluindo os
perfilômetros, foi automatizada pela TKCSA, com leituras usualmente a cada hora. No
intervalo de datas selecionado para análise neste capítulo, cada piezômetro e sensor de
recalque possuem aproximadamente 19.000 leituras, com um volume de dados superior a
228.000 leituras (somente para estes instrumentos).
Os resultados da instrumentação serão apresentados no Item 7.7 em conjunto com os
resultados das análises numéricas realizadas.
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Tabela 7.1 – Coordenadas dos instrumentos e pontos selecionados nas análises numéricas –
Seção 8

Instrumento

Distância

Profundidade/Cota

- Eixo x

- Eixo y

(m)

(m)

Perf. Norte
−
Perf. Sul
−
SS-N4
12,6
SS-N3
22,4
SS-N2
28,9
SS-N1
38,55
SS-S4
72,10
SS-S3
83,40
SS-S2
96,30
SS-S1
106,00
PZ-N2
17,00
PZ-N1
34,60
PZ-S2
80,00
PZ-S1
97,60
I-N
44,70
I-S
65,05
*Cota do último sensor

+2,50
+2,50
+2,50
+2,50
+2,50
+2,50
+2,50
+2,50
+2,50
+2,50
-2,60
-2,60
-2,68
-2,67
-20,0*
-20,0*

7.4. Geometria das Pilhas – Carregamento Aplicado
Um dos motivos por a Seção 8 ter sido escolhida foi devido ao material depositado
que consistia de pelotas de minério de ferro (denominadas de pelotas neste estudo), além da
menor variabilidade do carregamento quando comparada à pilhas de outros materiais. Estas
pelotas apresentam formas esféricas, e durante o processo de carga e descarga os taludes
formados na pilha apresentam ângulos com a horizontal próximos de 27º (ângulo de repouso)
(TKCSA, 2011), possibilitando assim um melhor estudo da forma das pilhas. O material de
pelotas de minério de ferro é apresentado na Figura 7.4. Este valor de ângulo de repouso é
próximo ao apresentado por European Standard (2002) e Brown (2008), de 26º.
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Figura 7.4 – Pelotas de minério de ferro
Não houve a instalação de células de tensão total abaixo das pilhas de pelotas, deste
modo, não há a leitura da tensão vertical aplicada por estas pilhas no solo. O controle das
pilhas depositadas no Pátio de Minério é realizado em média 2 vezes por dia, sendo
determinados as dimensões em planta das pilhas (comprimento e largura) e o peso total de
cada pilha (calculado pelo montante de entrada e saída de material). Com base nestes valores
são confeccionados os Mapas do Pátio de Minérios. A Figura 7.5 apresenta um exemplo deste
Mapa na região da Seção 8.

Figura 7.5 – Exemplo do Mapa do Pátio de Minério na Seção 8
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Pode ser observado na Figura 7.5 que não há informação da altura de pilha nem a
indicação do formato real da pilha, a qual pode ser de forma piramidal (Figura 7.6), ou
variações da forma tronco-piramidal após a retirada de material (Figura 7.7). A falta destas
informações dificulta um estudo mais completo do carregamento aplicado. Assim sendo,
diversos estudos foram realizados pelo autor a fim de definir a geometria do problema.

Figura 7.6 – Pilha de Minério piramidal

Figura 7.7 – Pilha de Minério tronco-piramidal
Os estudos realizados consistiram dos seguintes procedimentos:
•

Determinação dos dias de carregamento e descarregamento das pilhas de
minério com base nos valores de poropressão dos piezômetros instalados na
Seção 8. Foram desprezadas as datas com magnitudes inferiores a 20 kPa;

•

Foram selecionados 110 Mapas do Pátio de Minério nas datas escolhidas;

•

Determinação do comprimento e largura de cada pilha de pelotas;

•

Cálculo da tensão vertical média aplicada por cada pilha de pelota, dividindo o
peso total desta pela área da base da pilha (comprimento x largura);
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•

Definição de seção triangular das pilhas com ângulos com a horizontal de 27º.
Cálculo da altura máxima das pilhas Norte (8,9 m) e Sul (11,4 m) e áreas das
seções;

•

Cálculo da área de seções de tronco de pirâmide (base e o topo das pilhas
paralelas e horizontais) com diversas alturas, para o caso de pilhas com altura
menor do que a máxima;

•

Determinação do peso específico das pelotas em ensaios em laboratório, com
valor aproximado de 16 kN/m³;

•

Com base na tensão vertical média aplicada pela pilha e no peso específico das
pelotas obteve-se a área média da seção da pilha de minério;

•

A área média foi correlacionada com a área de diferentes alturas da pilha de
minério (seções de tronco de pirâmide), determinando assim a altura da pilha
de minério nas datas selecionadas.

Foram estudados os Mapas do Pátio de Minério das datas com variação de
poropressão e também um (1) dia antes ou depois, para confirmar a variação nas pilhas de
pelotas.
Para o cálculo das seções com diferentes alturas de pilha optou-se por considerar o
formato de tronco de pirâmide para as pilhas, com a base e o topo das pilhas paralelas e
horizontais. Através deste novo formato definiu-se a área de cada seção em função da altura
da pilha.
Amostras de pelotas foram retiradas nas pilhas de minério e levadas ao Laboratório de
Geotecnia da COPPE/UFRJ pelo autor, para a determinação do peso específico das pelotas,
obtendo-se 16,0 kN/m³, valor relativamente baixo devido ao modo de deposição deste
material nas pilhas. Ressalta-se que o valor do peso específico das pelotas não influi na tensão
vertical média aplicada no modelo numérico, visto que esta foi calculada com base no peso
total da pilha de pelotas. Um aumento no valor do peso específico da pelota ocasiona um
valor menor da altura da pilha, mantendo a mesma tensão vertical média aplicada. As alturas
das pilhas de minério foram checadas com informações da TKCSA (2011) que confirmaram
as alturas calculadas. Estas simplificações se fazem necessárias para a definição da tensão
vertical média aplicada bem como um formato possível de ser utilizado nas análises
numéricas.
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A Tabela 7.2 mostra os valores da altura da pilha de pelotas para a Seção 8 nas datas
escolhidas para estudo, que serão utilizadas nas análises numéricas. A Figura 7.8 e Figura 7.9
apresentam o valor médio da tensão vertical aplicada ao longo na parte Norte e Sul da Seção
8, respectivamente.
Tabela 7.2 – Altura das pilhas de pelotas na Seção 8
Fase

Dias

26/03/2010
29/03/2010
30/03/2010
06/06/2010
07/06/2010
08/06/2010
09/06/2010
14/06/2010
18/06/2010
19/06/2010
27/06/2010
30/06/2010
21/07/2010
22/07/2010
23/07/2010
02/08/2010
08/08/2010
09/08/2010
10/08/2010
15/08/2010
16/08/2010
17/08/2010
27/08/2010
30/08/2010
31/08/2010
01/09/2010
18/09/2010
19/09/2010
20/09/2010
21/09/2010
22/09/2010
08/10/2010
09/10/2010
10/10/2010

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

0
3
4
72
73
74
75
80
84
85
93
96
117
118
119
129
135
136
137
142
143
144
154
157
158
159
176
177
178
179
180
196
197
198

DATA

Fase

DATA

Altura da pilha
(m)
NORTE SUL
0,0
0,0
0,0
7,5
0,0
7,5
0,0
7,5
0,0
11,0
0,0
11,0
0,0
11,0
0,0
11,0
0,0
11,0
5,5
9,5
5,5
9,5
5,5
9,5
4,5
6,0
4,5
6,0
4,0
6,0
0,0
5,0
0,0
5,0
1,0
4,5
1,5
4,5
4,0
4,5
4,0
4,5
6,5
4,5
6,5
4,0
9,0
3,5
9,0
0,0
9,0
0,0
9,0
0,0
9,0
2,0
9,0
2,0
9,0
2,0
9,0
4,5
8,5
3,5
6,5
3,5
5,5
3,5

Dias

11/10/2010
14/10/2010
15/10/2010
16/10/2010
17/10/2010
19/10/2010
31/10/2010
01/11/2010
02/11/2010
07/11/2010
08/11/2010
09/11/2010
19/11/2010
20/11/2010
21/11/2010
22/11/2010
28/11/2010
29/11/2010
30/11/2010
16/12/2010
17/12/2010
18/12/2010
21/12/2010
22/12/2010
23/12/2010
26/12/2010
27/12/2010
28/12/2010
02/01/2011
03/01/2011
04/01/2011
08/01/2011
09/01/2011
10/01/2011

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

199
202
203
204
205
207
219
220
221
226
227
228
238
239
240
241
247
248
249
265
266
267
270
271
272
275
276
277
282
283
284
288
289
290

Altura da pilha
(m)
NORTE SUL
5,0
5,0
5,0
4,5
4,0
4,5
0,0
4,5
0,0
7,0
0,0
7,0
0,0
5,0
0,0
4,5
0,0
4,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,5
0,0
3,5
0,0
7,0
0,0
9,0
0,0
9,0
0,0
9,0
7,5
9,0
11,5
9,0
11,5
0,0
10,0
0,0
10,0
0,0
10,0
0,0
9,5
0,0
8,5
0,0
9,0
0,0
7,0
0,0
5,5
0,0
4,5
0,0
1,0
0,0
1,0
0,0
1,0
5,5
1,0
5,5
1,0
9,5
1,0
207

Fase

Dias

11/01/2011
12/01/2011
14/01/2011
15/01/2011
16/01/2011
18/01/2011
19/01/2011
20/01/2011
01/02/2011
02/02/2011
03/02/2011
12/02/2011
14/02/2011
15/02/2011
19/02/2011
21/02/2011
22/02/2011
23/02/2011
26/02/2011
27/02/2011
03/03/2011
04/03/2011
06/03/2011

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

291
292
294
295
296
298
299
300
312
313
314
323
325
326
330
332
333
334
337
338
342
343
345

DATA

Fase

DATA

Altura da pilha
(m)
NORTE SUL
9,5
1,0
9,5
2,0
6,0
2,0
5,5
2,0
5,5
8,0
4,0
8,0
0,0
8,0
0,0
8,0
1,0
4,5
1,0
3,5
1,0
0,0
0,0
6,0
0,0
11,5
3,0
11,5
3,0
11,5
5,5
9,0
5,5
7,5
5,5
6,0
5,5
0,0
5,5
0,0
5,5
0,0
5,5
0,0
3,5
2,5

Dias

07/03/2011
19/03/2011
22/03/2011
28/03/2011
30/03/2011
31/03/2011
04/04/2011
05/04/2011
05/04/2011
07/07/2011
08/07/2011
09/07/2011
10/07/2011
11/07/2011
12/07/2011
09/08/2011
10/08/2011
11/08/2011

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

346
358
361
367
369
370
374
375
375
468
469
470
471
472
473
501
502
503

Altura da pilha
(m)
NORTE SUL
2,5
2,5
1,0
0,0
1,5
2,0
9,0
1,5
9,0
1,5
7,0
1,5
0,0
2,5
0,0
5,0
0,0
5,0
1,0
4,0
1,5
6,5
4,0
6,0
7,5
4,5
9,0
4,0
9,0
2,5
0,0
4,0
0,0
4,0
0,0
4,0

A variação de carregamento na parte Sul, de 31/03/2011 a 08/07/2011, foi simplificada
devido ao grande número de ciclos de carregamento/descarregamento com magnitudes
similares durante este período. Esta simplificação foi realizada com o intuito de reduzir a
quantidades de fases de carregamentos, que foi superior a 100 (Tabela 7.2).
Observa-se na Tabela 7.2, Figura 7.8 e Figura 7.9 que a variação da tensão vertical
média aplicada nas pilhas de pelotas é de até 100 kPa em menos de um dia, algumas vezes em
questão de poucas horas, maior do que a usualmente existente em serviços normais de
terraplenagem.
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Tensão Vertical Média Aplicada
(kPa)

120,0
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0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 510
Tempo (dias)
Figura 7.8 – Tensão Média Aplicada Seção 8 – Pilha Norte

Tensão Vertical Média Aplicada
(kPa)
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Figura 7.9 – Tensão Média Aplicada Seção 8 – Pilha Sul
7.5. Perfil, Geometria e Malha de Elementos Finitos
Foram realizadas análises numéricas considerando o estado plano de deformação, com
o programa PLAXIS, modelando a estratigrafia e pilhas da Seção 8, que foi simulada
integralmente no mesmo modelo incluindo as partes Norte e Sul (Figura 7.10).
A estratigrafia utilizada foi baseada na Seção geotécnica V4, mostrada na Figura 5.2,
que é bem similar à estratigrafia da Área Teste. Não foi verificado na parte Norte da Seção 8
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(sondagem SP–323) a presença da 3ª camada de argila, presente somente na parte Sul,
próxima a SP–327. O nível d´água no local esta localizado no topo das colunas de brita (cota
+2,50 m) (TKCSA, 2011).
Foi colocada em todo o Pátio de Minério, acima do aterro de conquista, uma camada
de 0,90 m de material granular para impedir eventuais danos às colunas de brita causadas
pelos transportadores. Esta camada granular era composta por areia e brita, com grau de
compactação de quase 100% (TKCSA, 2011). A Tabela 7.3 mostra a espessura das camadas
da Seção 8 utilizadas na análise numérica.
Tabela 7.3 – Espessura das camadas – Seção 8
Camada

Espessura (m)
NORTE

SUL

Material Granular

0,90

0,90

Aterro de Conquista (Areia Dragada)

2,50

2,50

Camada 1 de Argila

6,30

6,30

Camada 1 de Areia

2,30

2,80

Camada 2 de Argila

5,10

4,20

Camada 2 de Areia

10,50

9,30

Camada 3 de Argila

–

1,60

Camada 3 de Areia

5,80

5,80

A geometria da malha de elementos finitos utilizada possuía 131 m de largura e 44,5
m no eixo vertical, considerando a altura de pilha de pelotas de até 11,0 m. Foram utilizados
2716 elementos triangulares com 15 nós de deslocamento e 12 pontos de Gauss. A Figura
7.10 apresenta a geometria e a malha de elementos finitos utilizadas nas análises numéricas do
Pátio de Minério.
Analogamente à análise numérica da Área Teste também foi utilizada a mudança de
geometria proposta no método 2 de Tan et al. (2008) (Item 3.5.7), mantendo o mesmo valor
do coeficiente de substituição, com as espessuras das colunas de brita igual a 0,36 e 0,44 m
para espaçamento de colunas de 2,20 e 1,75 m, respectivamente.

210

SUL

NORTE

a
b
c
d
e
f
g
h

a – Material Granular
b – Aterro de Conquista
c – Camada 1 de Argila
d – Camada 1 de Areia

e - Camada 2 de Argila
f – Camada de 2 de Areia
g – Camada de 3 de Argila
h – Camada 3 de Areia

Colunas de brita

Espessuras vide Tabela 7.3

Figura 7.10 – Geometria e Malha de Elementos Finitos – Pátio de Minério
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Os Stack-Reclaimers (transportadores), com peso aproximado de 800 toneladas cada,
não foram modelados nas análises numéricas devido aos seguintes motivos:
•

Não há informação sobre a posição dos Stack-Reclaimers nas datas dos dados
obtidos. Assim, estes poderiam não estar no local da Seção 8 durante o
carregamento e descarregamento das pilhas, visto que seu raio de atuação é em
torno de 50 m. (TKCSA, 2011).

•

O tempo mínimo utilizado em cada fase das análises numéricas foi igual a 1
dia. O elevado peso do Stack-Reclaimer quando simulado ativo durante o
tempo mínimo da fase, seja como uma carga distribuída (ao longo de sua
posição) ou duas cargas pontuais (localizadas nos trilhos deste), gerava a
ruptura do modelo ou deformações de magnitudes elevadas, não condizentes
com as observações em campo;

•

Para a definição do tempo e da quantidade de vezes que os Stack-Reclaimers
ficaram posicionados na Seção 8, seria necessário um estudo estatístico da
movimentação destes, o que foge do escopo desta tese.

Devido à necessidade de simplificação das análises numéricas também não foram
simuladas as pilhas de minério e carvão acima da parte Norte e abaixo da parte Sul (que
podem ser visualizadas na Figura 7.1), externas a malha de elementos finitos utilizada.
Foram realizados cálculos com o uso dos ábacos de acréscimo de tensão propostos por
Jürgenson (1934), que demonstraram que a influência dos carregamentos gerados pelos StackReclaimers (isóbaras de influência do acréscimo de tensões iguais 0,05) atingia distância de
até aproximadamente 1,5 m do início das pilhas. No caso das pilhas externas as análises
numéricas, não modeladas, e entre as pilhas analisadas, esta influência atinge
aproximadamente a 1,0 m – 2,0 m do início da pilha adjacente. Indicando assim, a pequena
influência das outras pilhas no acréscimo de tensão nas camadas argilosas abaixo de cada
pilha.
7.6. Parâmetros Geotécnicos Utilizados
Os modelos constitutivos utilizados para as camadas argilosas, do tipo Cam-Clay (Soft
Soil-Creep), e granulares, do tipo Mohr-Coulomb, foram iguais aos utilizados no Capítulo 6
desta pesquisa.
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Foram realizadas análises numéricas considerando os parâmetros geotécnicos da
Camada 1 de argila iguais aos valores médios das amostras do Pátio de Minério, utilizados na
calibração do modelo da Área Teste no Capítulo 6 e por Roza (2012), e com parâmetros dos
ensaios da Ilha de Investigação SP – 327 (Tabela 5.8), selecionada por estar localizada na
Seção 8. A Tabela 7.4 reapresenta estes valores.
Os valores de OCR para a Ilha de Investigação SP – 327 também foram modificados
para 1,08, e o índice de vazios da Camada 1 de Argila foi reduzido conforme resultados das
análises apresentadas no Item 6.4.
Os valores do coeficiente de Poisson (ν), ângulo de atrito, coesão e módulo de
elasticidade utilizados nas análises numéricas para as pelotas foram baseados nos estudos de
European Standard (2002), Gustafsson (2006), Brown (2008) e Jun (2010). Para a camada de
material granular estes valores, e também o peso específico, foram baseados em Lambe e
Whitman (1979). Os coeficientes de permeabilidade apresentados na Tabela 7.5 foram obtidos
em Terzaghi e Peck (1967) e Lambe e Whitman (1979).
Os parâmetros utilizados para as colunas de brita, aterro de conquista e camadas de
areia são iguais aos utilizados no Capítulo 6 (Tabela 6.5). A Tabela 7.5 reapresenta estes
valores em conjunto com os parâmetros utilizados para a camada inicial de material granular e
pelotas de minério.
7.7. Resultados Obtidos
Nas análises numéricas realizadas foram selecionados nós nas posições dos
instrumentos instalados em campo com o intuito de realizar uma comparação das leituras de
campo e os resultados obtidos nas análises. Serão mostrados os principais resultados dos
deslocamentos verticais e horizontais e excessos de poropressão obtidos nas análises
numéricas e nas leituras da instrumentação instalada.
Os dados das leituras de deslocamentos verticais e poropressão foram tratados para
que fossem comparados os resultados após o início de alteamento de cada parte da Seção 8
(dia 18/06/2010 para a parte Norte e dia 26/03/2010 parte Sul).
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Tabela 7.4 – Parâmetros utilizados para materiais com modelos Soft Soil-Creep – Seção 8
Camadas de Argila
Camada 1

Parâmetros

Camada 2

Camada 3

1,92

1,07

1,00

0,27

0,29

0,13

0,12

e0

2,97

3,06

1,68

1,85

OCR

1,08

1,08

1,08

1,08

γsat (kN/m³)

13,4

13,2

16,0

15,6

´(°)

25º

25º

25º

25º

´(kPa)

0,0

Média de todos
os ensaios

SP-327

Cc

1,59

Cr ≈ Cs

0,0

0,0

0,0

jk (m/dia)

7,9 x 10

jl (m/dia)

3,9 x 10-5

3,9 x 10-5

3,9 x 10-5

7,1 x 10-5

Ck

1,27

1,27

0,65

0,65

K■

1,25

1,25

0,60

0,60

■

-5,

7,9 x 10

-5,

7,8 x 10

-5

14,2 x 10-5

Coeficiente de empuxo – K* para a Camada 1 e K0 para as Camadas 2 e 3.

Tabela 7.5 – Parâmetros utilizados para materiais com modelos Mohr-Coulomb – Seção 8
Material
Material
Granular
Colunas de
Brita
Pilha de
Pelotas
Aterro de
Conquista
Camada 1 de
Areia
Camada 2 de
Areia
Camada 3 de
Areia

<a (m/dia) <b (m/dia)

[ (kN/m³)

φ´(°)

´(kPa)

_ (kPa)

`Y

\

20,0

35

0,0

100.000

0,43

0,3

86,4

86,4

20,0

40

0,0

80.000

0,35

0,3

27000

27000

16,0

31

0,0

33.000

0,50

0,3

86,4

86,4

18,0

30

0,0

2.000

1,25

0,3

0,86

0,86

18,0

30

0,0

30.000

1,25

0,3

0,86

0,86

18,0

30

0,0

30.000

0,50

0,3

0,86

0,86

18,0

30

0,0

250.000

0,50

0,3

0,86

0,86
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7.7.1. Deslocamentos Verticais
Os deslocamentos verticais obtidos nas análises numéricas foram comparados com os
dados de leitura dos sensores de recalque e do perfilômetro na mesma posição dos sensores de
recalque. A comparação entre os dados medidos na instrumentação teve o intuito de verificar
a confiabilidade e compatibilidade dos resultados da instrumentação.
A Figura 7.11 apresenta os recalques a 12,60 m de distância do eixo (parte Norte),
com as leituras do SS-N4, Perfilômetro Norte e resultados das análises numéricas, com o uso
dos parâmetros médios de todas as amostras do Pátio de Minério (denominados como “MEFMédios”) e dos parâmetros da Ilha de Investigação SP-327 (denominados de “MEF-SP-327”).
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90
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70
60
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
-70
-80
18/6/10

Recalque (cm)

Tensão Vertical Média Aplicada
(kPa)

Também são apresentadas as tensões verticais médias aplicadas pela pilha de pelotas Norte.

SS-N4
MEF - SP-327
Carregamento

16/9/10

Perfilometro Norte
MEF - Médios

15/12/10
Data

15/3/11

13/6/11

Figura 7.11 – Recalques a 12,60 m de distância do eixo (SS – N4) – Parte Norte
Observa-se na Figura 7.11 que os resultados do MEF-Médios e MEF-SP-327 são
muito próximos, esta equivalência também ocorreu em todas as demais análises numéricas
realizadas. Deste modo, nas figuras e análises seguintes somente serão apresentados os
resultados do MEF-Médios (denominados de MEF), visto que o modelo numérico da Área
Teste (Capítulo 6) foi calibrado com estes valores.
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A Figura 7.12, a Figura 7.13 e a Figura 7.14 apresentam os dados dos recalques para o
SS – N3, SS – N2 e SS – N1, a 22,40 m, 28,90 m e 38,55 m de distância do eixo,
respectivamente, juntamente com os dados do Perfilômetro Norte e os resultados das análises
numéricas. É possível observar na Figura 7.11, Figura 7.12 e Figura 7.13 uma boa
concordância entre as leituras dos sensores de recalque e do perfilômetro, com exceção dos
dados a 12,60 m de distância após a data de 10/02/2010, conforme mostrado na Figura 7.10.
O motivo desta diferença não é claro, necessitando de um estudo mais aprofundado que foge
do escopo deste trabalho.
Nos valores dos recalques a 38,55 m de distância do eixo, apresentados na Figura 7.14,
a concordância entre as leituras dos sensores de recalque e do perfilômetro não é observada,

Recalque (cm)

Tensão Vertical Média
Aplicada (kPa)

possivelmente devido a algum problema de calibração/leitura dos instrumentos instalados.
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SS-N3
MEF

16/9/10

15/12/10
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Perfilometro Norte
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13/6/11

Figura 7.12 – Recalques a 22,40 m de distância do eixo (SS – N3) – Parte Norte
Os resultados das análises numéricas apresentam levantamentos no solo (recalques
negativos) devido ao descarregamento das pilhas de minério (redução da tensão vertical
aplicada), que também foram obtidos nas medições dos sensores de recalque e perfilômetro
(Figura 7.12 a Figura 7.14). Indicando assim coerência entre o comportamento de campo e o
modelo numérico utilizado.
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Figura 7.13 – Recalques a 28,90 m de distância do eixo (SS – N2) – Parte Norte
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SS-N1
MEF

16/9/10

Perfilometro Norte
Carregamento

15/12/10
Data

15/3/11

13/6/11

Figura 7.14 – Recalques a 38,55 m de distância do eixo (SS – N1) – Parte Norte

Verifica-se na Figura 7.12 e Figura 7.13, em 21/03/2010, e na Figura 7.13, em
31/01/2011, que as leituras com os perfilômetros apresentam valores de levantamentos com
magnitude inferior aos obtidos nos sensores de recalque. Esta diferença pode estar relacionada
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à maior rigidez do seu conjunto, composto de um tubo contínuo, quando comparado com os
sensores de recalque, compostos de um sensor anexado a uma placa de recalque (Figura 7.3).
A Figura 7.15 mostra as leituras do SS-S3 e SS-S2 em conjunto com a tensão vertical
média aplicada na parte Sul, onde é possível observar o que os sensores de recalque indicam o
levantamento do solo, o que não é compatível com o carregamento aplicado naquele
momento. Este comportamento também foi observado nos outros sensores da parte Sul, e foi
causado por um erro sistemático das leituras. Deste modo, as leituras dos sensores de recalque
da parte Sul não foram utilizadas nas comparações com os resultados das análises numéricas.
Apresentam-se a seguir comparações com os dados dos perfilômetros.
Tensão Vertical Média
Recalque (cm)
Aplicada (kPa)

-150

SS-S3

SS-S2

Carregamento

-100
-50
0
50
100
Levantamento

150
26/3/10

24/6/10

22/9/10

21/12/10
Data

21/3/11

19/6/11

Figura 7.15 – Leitura do SS-S3 e SS-S2 e Carregamento Aplicado parte Sul
A Figura 7.16, Figura 7.17, Figura 7.18 e Figura 7.19 apresentam os dados dos
recalques do Perfilômetro Sul para a 72,10 m, 83,40 m, 96,30 m e 106,0 m de distância do
eixo, respectivamente, juntamente com os resultados das análises numéricas. Os resultados
das análises numéricas foram bem próximos aos dados dos perfilômetros na parte Sul, com
uma razoável concordância tanto no comportamento quanto na magnitude dos recalques ao
longo do tempo. Novamente é possível observar nos resultados das análises numéricas e nos
dados do perfilômetro o levantamento do solo gerado pelo descarregamento da pilha.
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Figura 7.16 – Recalques a 72,10 m de distância do eixo – Parte Sul
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Figura 7.17 – Recalques a 83,40 m de distância do eixo – Parte Sul
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MEF
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Figura 7.18 – Recalques a 96,30 m de distância do eixo – Parte Sul
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Figura 7.19 – Recalques a 106,0 m de distância do eixo – Parte Sul
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A Figura 7.20 (parte Norte) e a Figura 7.21 (parte Sul) apresentam os deslocamentos
verticais obtidos nas análises numéricas ao longo da profundidade a 22,40 m e 83,40 m de
distância do eixo, respectivamente, juntamente com os dados da instrumentação. São
apresentados os dados referentes às datas de 17/06/2011 (final do 1º carregamento máximo na
parte Sul), 31/08/2010 (final do 1º carregamento máximo na parte Norte), 30/11/2010 (final
do carregamento máximo de ambas as partes) e 11/08/2011 (data de fim das análises). As
divisões das camadas também são apresentadas.
Observa-se na Figura 7.20 e Figura 7.21 que em torno de 10% a 15% do recalque
ocorrem no aterro de conquista, e de 45% a 50% na Camada 1 de Argila. A Camada 2 de
Argila é responsável por cerca de 22% a 30% do recalque, e a Camada 3 de Argila 10% a
13%, no caso da parte Sul. As porcentagens dos recalques das camadas de areia são baixas,
devido aos valores de rigidez adotados para estas nas análises numéricas.
Na Figura 7.22 são apresentados os resultados dos recalques do MEF na superfície ao
longo da Seção 8, para as datas utilizadas na Figura 7.20 e Figura 7.21. O recalque máximo da
parte Sul, em torno de 100 cm, é de aproximadamente duas vezes o valor da parte Norte. É
possível observar na pilha Norte, dados de 30/11/2010 e 11/08/2010, e na pilha Sul, dados de
17/06/2010 e 31/08/2010, a diminuição dos recalques abaixo das pilhas de pelotas devido ao
descarregamento destas, principalmente na parte central das pilhas.
A comparação dos recalques obtidos nos perfilômetros Norte e Sul com os resultados
das análises numéricas estão mostrados na Figura 7.23 para as datas de 31/08/2010 e
21/03/2010. Estas datas foram escolhidas por possuírem dados de leituras dos perfilômetros e
terem sido utilizadas nas etapas construtivas da análise numérica (Tabela 7.2).
É possível observar que os resultados do MEF reproduzem o comportamento das
curvas de recalque dos perfilômetros na parte Sul e Norte, podendo ser observado no MEF o
levantamento do solo na distância de 21,0 m, indicado também pelo perfilômetro Sul.
Novamente se pode observar uma razoável concordância dos deslocamentos verticais na parte
Sul e no local do SS-N1 (38,55 m de distância).
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Figura 7.20 – Deslocamento vertical ao longo da profundidade a 22,40 m de distância do eixo
(parte Norte)

0,00
5

-0,10

-0,20

-0,30

Deslocamento Vertical (m)
-0,40 -0,50 -0,60 -0,70

-0,80

-0,90

-1,00

Aterro Conquista

Cota (m)

0
-5

Argila 1
Areia 1

-10

Argila 2

-15
-20
-25

Areia 3
Argila 3
Areia 4

-30

Figura 7.21 – Deslocamento vertical ao longo da profundidade a 83,40 m de distância do eixo
(parte Sul)
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Figura 7.22 – Deslocamentos verticais Seção 8 – MEF
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Figura 7.23 – Deslocamento vertical Seção 8 – MEF
Os resultados obtidos nas análises numéricas reproduzem razoavelmente o
comportamento da curva tempo versus recalque na parte Sul e Norte, indicando também o
levantamento do subsolo durante o descarregamento das pilhas de pelotas. Os resultados das
análises numéricas foram bem próximos aos dados de campo particularmente nos
perfilômetros na parte Sul (Figura 7.16 a Figura 7.19 e Figura 7.23) e no local do SS – N1
(Figura 7.14 e Figura 7.23).
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As diferenças nas magnitudes dos recalques entre os resultados das análises numéricas
e os dados de leitura da instrumentação na parte Norte podem ser devido a maior
compressibilidade do solo nesta parte, maior espessura das camadas argilosas e alturas de
pilha maiores do que as utilizadas nas análises numéricas.
7.7.2. Deslocamentos Horizontais
A Figura 7.24 e Figura 7.25 apresentam os resultados do MEF dos deslocamentos
horizontais na cota 0,0 m os quais são comparados com os valores obtidos nas leituras do I-S
e I-N, respectivamente, na mesma posição. Valores de deslocamentos horizontais positivos

Tensão Vertical
Média Aplicada
(kPa)

indicam deslocamento para a direita (vide Figura 7.10).
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Figura 7.24 – Deslocamento Horizontal I-S – Cota 0,0 m
As curvas de deslocamentos horizontais versus tempo das análises numéricas
apresentaram valores absolutos superiores às leituras da instrumentação. Esta diferença ocorre
devido ao aumento de rigidez das camadas entre as pilhas de pelotas (Tabela 7.3 e Figura
7.10), local do Stack-Reclaimer 403, gerado pelo adensamento das camadas de argila e
compressão das camadas arenosas, causados pela tensão vertical aplicada pelo StackReclaimer 403 (que não foi simulado nas análises numéricas). Este aumento de rigidez reduz
a magnitude dos deslocamentos horizontais das camadas de solo gerados pelo carregamento
das pilhas.
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Figura 7.25 – Deslocamento Horizontal I-N – Cota 0,0 m
Ressalta-se que este comportamento na região entre as pilhas foi obtido na
comparação dos resultados das análises numéricas e dos inclinômetros I-N e I-S ao longo de
todo o comprimento destes. Porém, é possível observar na Figura 7.24 e Figura 7.25 o mesmo
padrão de deslocamentos nas curvas de campo e numérica, que é compatível com a situação
de carregamento das pilhas, havendo aumento dos deslocamentos com o acréscimo da tensão
aplicada, e redução destes no descarregamento das pilhas.
São apresentados na Figura 7.26 os deslocamentos horizontais das análises numéricas
para o I-S nas mesmas datas selecionadas para os deslocamentos verticais (Figura 7.20 e
Figura 7.21). Os maiores deslocamentos horizontais no I-S (Figura 7.26) obtidos no MEF
ocorrem no início da Camada 1 de Argila, com um pico secundário no início da Camada 2 de
Argila. Este comportamento é similar ao observado nos resultados das análises numéricas do
I-2 da Área Teste (Figura 6.25) e nas leituras do I-S, apresentadas na Figura 7.27 (leituras do
dia 11/08/2011). Observa-se também no MEF um 3º pico de deslocamento no início da 3ª
camada de argila. Ressalta-se que o ponto de referência (deslocamento zero) do I-S, e último
sensor, foi adotado/instalado na cota -20,0 m (Figura 7.27).
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Figura 7.26 – Deslocamento Horizontal I-S – MEF
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Figura 7.27 – Deslocamento Horizontal I-S em 11/08/2011
Observa-se na Figura 7.28, onde são mostrados os deslocamentos horizontais das
análises numéricas do I-N, deslocamento negativo na data de 17/06/2010 causado pelo
carregamento da Pilha Sul. Estes deslocamentos horizontais causados pela influência entre o
carregamento das Pilhas Norte e Sul também são possíveis de serem observados nos dados de
campo apresentados na Figura 7.24 e Figura 7.25, principalmente entre as datas de
26/03/2010 a 24/06/2010.
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Os resultados das análises numéricas do I-N (Figura 7.28) mostram que o
carregamento na Pilha Sul, de maior altura, tem influência significativa no comportamento da
curva de deslocamento horizontal versus profundidade. Esta influência gera uma curva com
comportamento diferente do I-S (Figura 7.26 e Figura 7.27), sem uma clara definição do
deslocamento máximo ocorrendo no início das camadas de argila. Este comportamento
também é verificado nas leituras de campo do I-N (Figura 7.29).
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Figura 7.29 – Deslocamento Horizontal I-N em 11/08/2011
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Outro fator que influenciou neste comportamento foram os deslocamentos negativos
acumulados no inclinômetro I-N gerados pelo carregamento da Pilha Sul, que teve início 84
dias antes do carregamento da pilha da parte Norte. Estes deslocamentos negativos
acumulados podem ser observados na curva do dia 17/06/2010 na Figura 7.28.
7.7.3. Poropressões
Analogamente aos dados de deslocamentos verticais, os valores de excesso de
poropressão obtidos nas análises numéricas foram comparados com as leituras dos quatro
piezômetros instalados na Seção 8.
A Figura 7.30, a Figura 7.31, a Figura 7.32 e a Figura 7.33 apresentam os resultados
dos excessos de poropressão para o PZ – N2, PZ – N1, PZ – S2 e PZ – S1, respectivamente, e
também os valores da tensão vertical média aplicada em cada parte da Seção 8.
Os valores de excesso de poropressão dos piezômetros instalados são de magnitude
similar à tensão vertical média aplicada calculada, conforme pode ser visto na Figura 7.30 e
Figura 7.32, indicando assim que a hipótese utilizada no cálculo da altura de pilha de
pelotas/tensão vertical média aplicada se apresenta satisfatória quanto à magnitude da tensão
vertical aplicada.
As diferenças entre as curvas de tensão vertical média aplicada e os dados dos
piezômetros podem ser devido ao fato do uso de uma simplificação no cálculo do
carregamento, com um valor de tensão vertical média ao longo de toda a extensão da pilha.
Porém, há diferenças na altura da pilha em campo, principalmente durante o
carregamento/descarregamento das pilhas, que podem ou não ocorrer próximo aos
piezômetros instalados na Seção 8.
As curvas de excesso de poropressão das análises numéricas demonstram um
comportamento semelhante aos dados de campo, porém com valores máximos, durante o
carregamento das pilhas, inferiores aos obtidos na instrumentação. Esta diferença pode ter
ocorrido devido ao tempo mínimo de um (1) dia utilizado nas análises numéricas para cada
etapa de carregamento (devido aos dados disponíveis do pátio de minério). Durante este
tempo mínimo já ocorre nas análises numéricas a dissipação de excesso de poropressão
durante a etapa de carregamento, enquanto a dinâmica do carregamento em campo pode gerar
pilhas de pelotas em questão de horas, com pouco tempo para a dissipação do excesso de
poropressão durante a formação da pilha. Esta diferença também pode ter ocorrido devido a
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valores dos coeficientes de permeabilidade do solo diferentes dos utilizados nos modelos
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Figura 7.30 – Excesso de poropressão PZ – N2
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Figura 7.31 – Excesso de poropressão PZ – N1

229

Excesso de Poropressão / Tensão
Vertical Média Aplicada (kPa)

120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
-10
26/3/10

PZ-S2
MEF
Carregamento

24/6/10

22/9/10

21/12/10
Data

21/3/11

19/6/11

Excesso de Poropressão / Tensão
Vertical Média Aplicada (kPa)

Figura 7.32 – Excesso de poropressão PZ – S2
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Figura 7.33 – Excesso de poropressão PZ – S1
Foram realizadas análises numéricas considerando o carregamento das pilhas, até suas
alturas máximas, ocorrendo em questão de horas, com o intuito da obtenção do excesso de
poropressão nas análises numéricas em carregamentos rápidos. Para isto, as etapas de
construção nas análises numéricas foram definidas com duração de 10 horas, tempo provável
de alteamento da pilha de acordo com o crescimento de poropressão observado em diversos
momentos de carregamento das pilhas (Figura 7.30 e Figura 7.32).
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Os alteamentos das pilhas foram simulados individualmente cada um ocorrendo em
etapas distintas não consecutivas, com somente uma pilha carregada ao máximo de cada vez.
Os valores de excesso de poropressão obtidos nas análises da parte Sul, no local do
PZ-S1 são apresentados na Figura 7.34, junto com os valores de excesso de poropressão da
instrumentação medidos no início do mês de Junho, período com a pilha Sul com altura
máxima (Figura 7.32). Os intervalos de tempo durante o alteamento das pilhas (∆t) foram
normalizados pelo período de construção desta (tc), para uma melhor comparação entre os
dados.
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Figura 7.34 – Excesso de poropressão carregamento rápido parte Sul – PZ – S1.
A comparação entre os resultados das análises numéricas e os dados do PZ-S1,
mostrados na Figura 7.34, é satisfatória, mostrando que a análise numérica pode reproduzir os
valores de pico de excesso de poropressão. Resultados similares a este foram obtidos nas
comparações dos dados do PZ-S2, PZ-N2 e PZ-N1.
Análises numéricas realizadas em uma etapa inicial de estudo, considerando o tempo
de carregamento das pilhas exatamente igual aos prováveis tempos reais (com base nos dados
dos piezômetros, em questão de horas), apresentaram diversos problemas de convergência
numérica e resultados atípicos nas fases seguintes às de alteamento. Devido a este motivo,
além da incerteza do tempo real de alteamento das pilhas, e ao grande trabalho para a seleção
de fases específicas com tempos inferiores a um dia, optou-se por utilizar o tempo mínimo de
1 dia para as etapas nas análises numéricas.
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É possível que os problemas de convergência numérica obtidos no presente estudo
possam ser minimizados em estudos futuros, com o uso de uma malha de elementos finitos
mais refinada do que a aqui utilizada. Este tipo de análise acarreta em um tempo
computacional maior, o que inviabilizaria o estudo e apresentação em tempo hábil dos
resultados aqui apresentados.
7.7.4. Tensões Efetivas Verticais
Foram obtidos nas análises numéricas os valores das tensões efetivas verticais no topo,
meio e fim da Camada 1 de Argila, apresentados na Figura 7.35, Figura 7.36 e Figura 7.37,
respectivamente, para o dia 30/11/2010 (final do alteamento máximo de ambas as pilhas). Os
valores de pico mostrados nestas figuras são referentes às tensões efetivas verticais atuantes
nas colunas de brita.
Os valores obtidos dos fatores de concentração de tensão (FC) mínimos, no topo da
Camada 1 de Argila na parte central da pilha norte (Figura 7.35), e máximos, no fim desta
camada próximo a 75 m de distância (Figura 7.37) estão apresentados na Tabela 7.6 e na
Figura 7.38. A faixa dos valores do FC está dentro da variação obtida por outras pesquisas
(Item 2.4.1). Valores de FC elevados, com magnitudes máximas superiores a 10, durante o
processo de adensamento já foram obtidos por Domingues (2005), Castro (2008), Murugesan
e Rajagopal (2010), e também foram obtidos nas análises apresentadas no Item 4.5.

Tabela 7.6 – FC da Camada de Argila 1 – Seção 8 dia – 30/11/2010
Posição na
Camada de
Argila 1

Fator de Concentração de Tensões
Parte Norte

Parte Sul

Mínimo Máximo Mínimo Máximo

Topo

1,9

4,1

1,7

4,8

Meio

2,3

5,7

2,3

5,7

Fim

3,5

9,5

5,5

11,4
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Figura 7.35 – Tensões Efetivas Verticais – dia 30/11/2010 – Topo da Camada 1 de Argila
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Figura 7.36 – Tensões Efetivas Verticais – dia 30/11/2010 – Meio da Camada 1 de Argila
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Figura 7.37 – Tensões Efetivas Verticais – dia 30/11/2010 – Fim da Camada 1 de Argila
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É possível observar na Figura 7.38 o valor de FC aumentando mais claramente com a
profundidade, devido o efeito de arqueamento das tensões (vide Item 2.4; Aboshi et al., 1979;
Six et al., 2012), em cotas abaixo de -3,0 m (próximo à metade da camada de argila), onde
houve uma menor deformação da coluna de brita conforme apresentado na Figura 7.39 e
Figura 7.40, para as pilhas Norte e Sul, respectivamente. Esta relação entre o grau de
deformação radial da coluna e o FC é semelhante ao apresentado no Item 4.5 desta pesquisa.
7.8. Conclusões Parciais
Neste capítulo foram realizadas análises numéricas simulando o comportamento de
aproximadamente 500 dias de uma seção instrumentada do Pátio de Minério na TKCSA,
denominada de Seção 8 (dividida em parte Norte e Sul), com diferentes espaçamentos de
colunas de brita, e compararam-se os resultados obtidos com os dados de deslocamentos
verticais e horizontais e poropressões de campo.
O valor médio do carregamento aplicado, e consequentemente os valores da altura da
pilha de pelotas utilizadas (Tabela 7.2), se mostraram próximos aos valores de excesso de
poropressão obtidos na instrumentação, indicando assim que a hipótese utilizada no cálculo da
altura de pilha de pelotas é satisfatória quanto à magnitude da tensão aplicada.
Observou-se uma compatibilidade entre as leituras dos sensores de recalque e do
perfilômetro, porém o perfilômetro apresentou levantamentos de magnitude inferior aos dos
sensores de recalque.
Os

resultados

obtidos

nas

análises

numéricas

conseguiram

reproduzir

o

comportamento da curva tempo versus recalque na parte Sul e Norte, indicando também
levantamentos do subsolo durante o descarregamento das pilhas de pelotas.
Os deslocamentos horizontais obtidos nas análises numéricas para o I-N e I-S indicam
a influência do carregamento das pilhas em ambos os inclinômetros, com a pilha Sul, de
maior altura, com uma maior influência nos resultados do I-N. Esta influência também foi
observada nos dados de campo (Figura 7.24 e Figura 7.25), principalmente entre as datas de
26/03/2010 a 24/06/2010.
Os resultados das análises numéricas de deformação plana apresentados neste capítulo
indicam que a modelagem 2D (deformação plana) aqui adotada, com os parâmetros calibrados
utilizados no Capítulo 6 conseguiu reproduzir o comportamento da Seção 8 do Pátio de
Minério da TKCSA.
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Figura 7.38 – FC da Camada 1 de Argila – Seção 8 – dia 30/11/2010

Figura 7.39 – Deformação específica horizontal Pilha Norte – Seção 8 – dia 30/11/2010

Figura 7.40 – Deformação específica horizontal Pilha Sul – Seção 8 – dia 30/11/2010
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8. RECOMENDAÇÕES PARA ANÁLISES E PROJETOS
8.1. Introdução
Estudos mais aprofundados sobre o uso de colunas de brita em solos moles e muito
moles ainda são escassos, lacuna que este presente trabalho pretendeu reduzir. Porém, com
base nas referencias bibliográficas e estudos apresentados neste trabalho existem algumas
recomendações que servem como base para a realização de análises e projetos de colunas de
brita. Ressalta-se que o cálculo dos recalques em solos melhorados com colunas de brita ainda
é uma questão complexa, sendo um desafio para aplicações em projetos.
8.2. Instalação e Métodos de Desempenho
A instalação de colunas de brita em solos com Su inferiores a 15 kPa pode ocorrer,
havendo já casos de obras em solos com Su de 4 a 5 kPa. É ressaltado, porém, a importância
da monitoração automática do processo de construção nestes casos. Há a recomendação que
em solos muito moles as colunas devem possuir no mínimo 0,80 m de diâmetro, e para solos
muito moles (Su < 10 kPa) os diâmetros não podem ser inferiores a 1,00 m. Em termos de
espaçamento as distâncias entre colunas devem ser inferiores a 2,5 m, a fim de garantir o
efeito de grupo.
O método de Priebe (1995) é o mais utilizado em projetos de coluna de brita e
consegue prever bem o valor do FRR (conforme apresentado por McCabe et al., 2009), apesar
de ter sido obtido no Item 6.9 e Anexo 2 que o método de Priebe (1995) subdimensiona o
valor do FRR (nas camadas com coluna de brita).
Conforme já concluído por Mestat et al. (2006) o melhor modo de verificar o
desempenho de uma metodologia continua sendo a comparação com medidas de campo, com
instalação de instrumentação para a medição principalmente de deslocamentos verticais e
horizontais e poropressões.
8.3. Parâmetros Geotécnicos
O estudo dos parâmetros geotécnicos a serem utilizados deve ser bem cuidadoso para
que sejam utilizados os parâmetros representativos da condição real do solo, considerando os
efeitos de instalação das colunas de brita ou histórico de carregamento (escavações ou aterros
executados).
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Os valores dos parâmetros geotécnicos da brita, como ângulo de atrito efetivo e
Módulo de Elasticidade, apresentados na literatura técnica possuem uma grande variabilidade.
No caso dos valores do módulo da coluna Ecol esta variação situa-se entre 7 e 200 MPa, com
um valor médio de 80 MPa. Em análises numéricas realizadas foi verificado que o valor do
módulo de elasticidade da coluna de brita não influencia significativamente no valor dos
recalques obtidos devido à plastificação das colunas.
No caso do ângulo de atrito das colunas de brita, os valores obtidos para níveis de
tensões inferiores a 500 kPa não são inferiores a 40º. A faixa de variação deste parâmetro nos
estudos apresentados é de 38º a 64º, com valores médios na faixa de 40º – 45º. Resultados de
análises numéricas indicaram que para valores de ângulos de atrito de 40º e 50º a diferença no
valor de recalques é no máximo de 12 cm (para acréscimos de tensões verticais de 100 kPa),
que em situações da construção de grandes obras de terra esta diferença pode ser corrigida
sem maiores transtornos.
8.4. Efeitos da Instalação da Coluna de Brita
Conforme já apresentado no Item 3.5.2 (Egan et al., 2008) e concluída no Item 3.10,
ainda não há um procedimento mundialmente aceito e rigoroso que modele corretamente o
comportamento do solo após a construção da coluna de brita. Porém, atualmente algumas
propostas estão sendo recomendada e utilizadas na literatura para tentar levar em
consideração estas mudanças.
A variação das tensões horizontais gerada pela instalação das colunas deve ser levada
em consideração aumentando o valor do coeficiente de empuxo (K*). Os valores de K*
devem ser obtidos através de simulações numéricas da instalação da coluna de brita em solos
com modelos do tipo Cam-Clay. Usualmente estas simulações são realizadas considerando a
instalação de uma única coluna, devido ao enorme trabalho computacional para o estudo da
instalação de várias colunas, porém os estudos em um grupo de colunas podem apresentar
resultados distintos dos estudos em colunas isoladas. Os valores de K* obtidos e utilizados em
diversos estudos (Tabela 3.6) usualmente são maiores que a unidade (valor utilizado em
Priebe, 1995), podendo assim ser utilizado o valor conservativo de K*= 1,0.
O amolgamento da argila devido à instalação das colunas deve ser considerado em
distâncias do centro da coluna de 2 vezes o raio desta (conforme obtido por Weber, 2008,
apresentado no Item 3.5.3), modificando assim nesta região o valor do coeficiente de
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permeabilidade da camada de argila. Admite-se que tanto a perda de rigidez como a de
resistência da argila devido ao amolgamento sejam contrabalanceadas pelo adensamento da
camada de argila induzido pela construção da coluna. Devido a este amolgamento, a retirada
de amostras e a realização de ensaios de campo para a determinação dos parâmetros pósconstrução deve ser realizado, apesar de não ser uma prática comum na engenharia
geotécnica, com poucos casos na literatura.
8.5. Modelos Analíticos e Numéricos
O comportamento real dos solos, principalmente dos solos compressíveis, com
aumento de rigidez ao longo do tempo (modelos, por exemplo, do tipo Cam Clay), pode gerar
uma grande diferença no valor dos recalques calculados quando comparados com estudos
com modelos que consideram valores únicos de rigidez.
Devido à possibilidade de plastificação das colunas gerando um aumento significativo
no valor de recalque obtido, é recomendado o uso de modelos de cálculo (numéricos e
analíticos) que considerem esta possibilidade como modelos com critério de ruptura de MohrCoulomb e modelos hiperbólicos.
Caso a análise realizada tenha o intuito de verificar somente os recalques esperados da
solução de coluna de brita, em uma grande área carregada, o conceito de célula unitária pode
ser utilizado (condição axissimétrica). Caso haja variações espaciais do carregamento externo
aplicado, como por exemplo, diversas alturas de aterro, então devem ser utilizados modelos
de deformação plana (2D) ou tridimensionais (3D). A transformação, ou adequação, de
análises axissimétricas em modelos 2D pode ser realizada utilizando-se a proposta de Tan et
al. (1998) (Item 3.5.7). Ressalta-se que ainda são necessárias mais pesquisas quanto a análises
de estabilidade em locais com colunas de brita, devendo assim ser utilizados valores
conservativos dos parâmetros de resistência do solo.
O uso da opção nas análises numéricas da atualização da malha é recomendado no
estudo de colunas de brita, visto que esta prevê a ocorrência de grandes deformações, que
normalmente ocorrem neste tipo de solução, com a matriz de rigidez sendo atualizada com
base na geometria deformada da etapa. A opção de atualização das poropressões é uma opção
do programa PLAXIS que também deve ser utilizada a fim de se introduzir o efeito da
submersão dos materiais, o que resulta, normalmente, em uma redução da tensão efetiva
atuante.
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8.6. O Adensamento de Solos Moles com Colunas De Brita
As colunas de brita possuem uma equivalência com os drenos no que tange os efeitos
de amolgamento do solo durante sua construção e no cálculo da transformação da geometria
axial para cálculos considerando o estado plano de deformação, que podem ser facilmente
utilizadas em análises numéricas.
As soluções apresentadas por Han e Ye (2002), Xie et al. (2009a e 2009b) e Wang
(2009) para o cálculo do adensamento médio com carregamentos instantâneos geram
resultados semelhantes, e a solução proposta por Han e Ye (2002) é de fácil utilização. A
diferença entre as soluções obtidas, considerando o tempo de construção do aterro, deve ser
verificada pelos projetistas. Caso o tempo de construção do aterro seja muito alto, a diferença
nos tempos de adensamento pode ser significativa (com diferenças de até 75% no valor da
porcentagem de adensamento médio, conforme apresentado por Wang, 2009) quando
comparada ao carregamento instantâneo.
Castro e Sagaseta (2009) apresentam o coeficiente de adensamento radial para os
casos das colunas em estado elástico, é superior em até 9 vezes ao valor proposto por Han e
Ye (2002). No momento da plastificação das colunas o valor do coeficiente de adensamento
radial pode ser reduzido em até 80% do valor proposto por Han e Ye (2002), aumentando o
tempo necessário para atingir o final do adensamento.
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9. CONCLUSÕES
9.1. Introdução
A alta compressibilidade, baixa permeabilidade e resistência dos solos moles, limitam
o uso de métodos convencionais de construção de aterros (com drenos verticais e sobrecarga
temporária) devido ao relativamente alto período de espera para que ocorra o adensamento.
Por conseguinte, a técnica de colunas de material granular tem como característica a redução e
aceleração dos recalques esperados, o aumento da capacidade de carga e a melhoria da
estabilidade global.
Esta pesquisa investigou o comportamento de colunas de brita (instaladas pelo método
de vibrosubstituição) em solos moles, em grandes áreas, apresentando uma revisão abrangente
da bibliografia, abordando entre outros tópicos os parâmetros geotécnicos e efeitos de
instalação destas, metodologias de cálculo de projetos e estudos numéricos e experimentais.
Foram realizadas análises numéricas bidimensionais (casos axissimétricos e de deformação
plana) e tridimensionais, com o uso do método de elementos finitos, com o intuito de
minimizar as simplificações empregadas nos cálculos analíticos e permitir a reprodução de
sequências construtivas complexas.
Os parâmetros utilizados nas análises numéricas foram baseados em estudos realizados
nos depósitos de argila muito mole a mole das regiões da Baixada de Jacarepaguá na cidade
do Rio de Janeiro e do município de Itaguaí no estado do Rio de Janeiro.
A técnica de colunas de brita com vibrosubstituição é recente no Brasil e por isso só
atualmente começaram a aparecer trabalhos técnicos mais detalhados. Outro ponto a ser
ressaltado é a falta na literatura de estudos mais aprofundados sobre o uso de colunas de brita
em solos muito moles, lacuna que este presente trabalho pretende reduzir.
A instalação de colunas de brita em solos moles com Su inferiores a 15 kPa pode
ocorrer, havendo já casos de obras em solos com Su de 4 a 5 kPa. Há a recomendação que em
solos moles com Su < 15 kPa as colunas devem possuir no mínimo 0,80 m de diâmetro, e para
solos muito moles (com Su < 10 kPa) os diâmetros não podem ser inferiores a 1,00 m. Em
termos de espaçamento as distâncias entre colunas devem ser inferiores a 2,5 m, a fim de
garantir o efeito de grupo.
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Os valores dos parâmetros geotécnicos da brita, como ângulo de atrito e módulo de
elasticidade, apresentados na literatura técnica possuem uma grande variação de magnitude.
No caso dos valores do módulo da coluna Ecol esta variação é entre 7 e 200 MPa. Ressalta-se
que análises numéricas preliminares (Anexo 2) apresentaram pequena influência do valor de
Ecol na magnitude do recalque. A faixa de variação do ângulo de atrito nos estudos
apresentados é de 38 a 64º.
Grande parte dos métodos propostos para o cálculo do fator de redução dos recalques
em locais com colunas de brita, e consequentemente os valores dos recalques esperados,
admite um comportamento para a coluna de brita e argila puramente elástico ou elástico
perfeitamente plástico, simplificando assim os cálculos analíticos, tornando-os mais práticos
para o uso em projeto. Porém, o comportamento real dos solos, principalmente dos solos
compressíveis, com aumento de rigidez ao longo do tempo, pode gerar uma grande diferença
no valor dos recalques calculados. A realização de cálculos mais completos com menos
hipóteses simplificadoras só é possível através de métodos numéricos.
As diversas mudanças geradas no solo compressível através da instalação das colunas
de brita como amolgamento, aumento do coeficiente de empuxo do solo, processo de
plastificação das colunas, transferência de carga e processos de adensamento, radial e vertical,
geram muitas incógnitas e dúvidas para serem respondidas. O uso de todas estas hipóteses de
cálculos em um modelo analítico é de extrema complexidade, e ainda não é possível realizálas em sua plenitude em modelos numéricos com o método de elementos finitos.
Os efeitos gerados pela instalação das colunas, como por exemplo, a variação das
tensões horizontais, que esta sendo atualmente simulado nas análises numéricas variando-se o
valor do coeficiente de empuxo ou gerando uma expansão de cavidade, e o amolgamento da
argila, não podem ser desprezados, pois há uma clara influência destes no desempenho de
projetos. Ressalta-se que não há atualmente um procedimento mundialmente aceito e rigoroso
que modele corretamente o comportamento do solo após a instalação da coluna de brita.
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9.2. Comportamento de Colunas de Brita

A sequência de construção das colunas, com instalação das colunas, raspagem do
material superficial (mistura de argila e brita) e alteamento do aterro, não foi possível ser
simulada nas análises numéricas com o programa de MEF utilizado. Assim, o uso da técnica
da expansão de cavidade cilíndrica via elementos finitos foi utilizada para verificar o valor do
coeficiente de empuxo após a instalação das colunas (K*), e em seguida adotado este como
dado de entrada de outra análise numérica, que considera a coluna já no local, não simulando
o processo de sua instalação.
Nas análises axissimétricas aqui realizadas o valor de K* obtido para a instalação de
uma coluna de brita foi da ordem de 2,0, para os parâmetros aqui adotados, mas a instalação
de colunas de brita em um grupo pode modificar este valor. O aumento do valor de K*
reduziu a magnitude dos recalques obtidos, e consequentemente houve um aumento nos
valores do fator de redução dos recalques. Porém, para valores de K* superiores a 2,0 esta
influência não foi significativa. O uso do método de Priebe (1995), com o valor o uso do fator
básico de melhoria n0 e K* igual a 1,0, subestimou os valores de recalque, e superestimou o
FRR. Na calibração do modelo numérico da Área Teste da Siderúrgica ThyssenKrupp
Companhia Siderúrgica do Atlântico (TKCSA) Roza (2012) obteve melhores resultados para
valores de K* iguais a 1,25.
O uso de um valor do fator de concentrações de tensões único para toda a camada no
cálculo dos parâmetros de resistência do solo homogêneo equivalente, para o uso em análises
de estabilidade, não é adequado, pois há variação deste ao longo da profundidade, e também
durante o processo de adensamento. Entretanto a maioria dos autores recomenda valores entre
2 e 5, para situação final do adensamento, magnitude semelhante aos obtidos nesta pesquisa
que foram de 2 a 6. Foi observada alguma semelhança do padrão de variação do FC com os
valores de CR = Cc/(1+e0), e foi possível observar mais claramente o aumento do FC com a
profundidade, devido ao efeito de arqueamento, em situações com acréscimos da área
transversal da coluna de brita inferiores a 2,5% – 3%.
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9.3. Depósitos de Solos Moles Tratados com Colunas de Brita
Ensaios geotécnicos (SPT, CPTu, Palheta e retirada de amostras indeformadas)
realizados na área do Pátio de Minério, com colunas de brita tradicionais, da TKCSA
possibilitaram a correlação e estudo dos parâmetros geotécnicos, e a definição modelos
geomecânicos para serem utilizados em análises numéricas. Os parâmetros geotécnicos foram
comparados com outros depósitos dentro da área da TKCSA (Marques et al., 2008) e em
depósitos próximos ao local, demonstrados por Campos (2006), Aragão (1975) e Futai et al.
(2001), apresentando uma boa compatibilidade entre os valores.
A estratigrafia do depósito de argila mole do Pátio de Minério é semelhante às
estratigrafias observadas nos litorais paulistas e cariocas com a ocorrência de lentes de areia
com espessuras variáveis (Massad, 1994; Almeida e Marques, 2010).
9.4. Comportamento de Colunas de Brita em Obras e Análises Numéricas
A comparação dos resultados de análises numéricas tridimensionais 3D e
bidimensionais 2D (deformação plana – apresentadas por Roza, 2012), que apresentaram
resultados semelhantes, com as leituras de instrumentação de um aterro experimental (Área
Teste), localizado na região com colunas de brita convencionais no Pátio de Minério da
TKCSA, apresentaram uma razoável semelhança nos valores de deslocamentos verticais e
horizontais, excessos de poropressão e acréscimo de tensão horizontal, até o dia da ruptura
localizada do aterro experimental. Esta semelhança entre os resultados das análises numéricas
foi obtido também devido a geometria simplificada do modelo 3D (faixa) utilizado nas
análises numéricas.
Os resultados de excesso de poropressão e acréscimo das tensões horizontais das
análises numéricas foram de magnitudes diferentes aos valores medidos nos piezômetros e
células de tensão total, porém apresentando o mesmo comportamento. Alguns dos motivos
para estas diferenças podem ser à distância em campo do piezômetro para a coluna de brita,
diferente da adotada nas análises numéricas, pois uma pequena diferença na posição do
piezômetro pode variar os valores de leituras, e da possível rotação das placas de leituras das
células de tensão total, não estando estas perfeitamente perpendiculares à placa de concreto.
Foi observado nas análises numéricas que a plastificação da coluna tem início no topo
e com o acréscimo do carregamento atinge profundidades maiores das colunas de brita, onde
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foi possível observar a plastificação em quase sua totalidade das colunas de brita carregadas,
conforme apresentado por Six et al. (2012) e Castro e Sagaseta (2009).
Os resultados apresentados nas análises numéricas permitem concluir que o modelo
numérico parece estar bem calibrado, sendo possível este ser utilizado em análises numéricas
do Pátio de Minério da TKCSA.
A comparação dos valores de FRR obtidos através de métodos analíticos de cálculo e
com o MEF, que considera os principais aspectos do comportamento das colunas de brita,
apresentou que a maioria dos métodos analíticos subdimensionaram o FRR das camadas com
colunas de brita. Ressalta-se que os recalques das camadas de solo sem colunas de brita
devem ser verificados, a fim de se verificar o desempenho real da solução
As análises numéricas 2D (estado plano de deformação) realizadas simulando o
comportamento de aproximadamente 500 dias de uma seção instrumentada do Pátio de
Minério na TKCSA, denominada de Seção 8 (dividida em parte Norte e Sul), com diferentes
espaçamentos de colunas de brita, conseguiram reproduzir o comportamento da Seção 8 do
Pátio de Minério da TKCSA, particularmente da curva tempo versus recalques, indicando
também levantamentos do subsolo durante o descarregamento das pilhas.
A metodologia proposta por Tan et al. (2008) para a adequação da geometria de
problemas com colunas de brita para análises de deformação plana, em modelos numéricos, se
mostrou satisfatória.

9.5. Sugestões para Pesquisas Futuras
Como sugestão para pesquisas futuras ressalta-se:

•

Realização de aterro experimental na região da baixada de Jacarepaguá com
intuito de verificar o desempenho das colunas de brita até o final do processo
de adensamento;

•

Medição em campo e/ou laboratório da variação do coeficiente de empuxo
após a instalação de um grupo de colunas de brita – K*;
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•

Realização de análises tridimensionais da instalação de um grupo de colunas
de brita a fim de verificar a variação do K*,

•

Retirada de amostras indeformadas a fim de verificar o efeito do amolgamento
gerado pela instalação das colunas de brita;

•

Estudar a evolução dos recalques com o tempo em solos moles melhorados
com colunas de brita;

•

Estudar a estabilidade de construções sobre colunas de brita;

•

Utilizar análises numéricas mais elaboradas usando, por exemplo, a técnica de
remeshing (geração/alteração da malha no início de cada etapa de cálculo) e
métodos de elementos discretos, a fim de simular todas as etapas de construção
do aterro sobre colunas de brita;

•

Confeccionar modelos tridimensionais simulando a geometria total da Área
Teste da TKCSA;

•

Aprofundar as análises dos dados da Área Teste;

•

Estudar os demais resultados das análises numéricas 3D;

•

Modelar as outras seções instrumentadas do Pátio de Minério da TKCSA;

•

Medição das tensões verticais aplicadas pelas pilhas e Stack-Reclaimers
através da instalação de células de tensão total em diferentes profundidades;

•

Analisar mais detalhadamente, com correlações mais aprofundadas, os ensaios
realizados na área da TKCSA;

•

Estudos mais detalhados dos resultados da instrumentação no Pátio de Minério
da TKCSA.

•

Verificar através de um estudo estatístico a posição dos Stack-Reclaimers do
Pátio de Minério da TKCSA a fim de introduzir seu efeito nas análises
numéricas;
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ANEXO 1 – O ADENSAMENTO DE SOLOS MOLES COM COLUNAS DE
BRITA
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A1.1.

Introdução

A analogia das colunas de brita com drenos verticais pode ser utilizada, visto que, as
colunas de brita também atuam como drenos verticais. Porém, devido à grande diferença de
rigidez entre coluna de brita e solo e menores razões de diâmetro (diâmetro de
influência/diâmetro da coluna), há a necessidade de métodos específicos para o cálculo do
tempo de adensamento.

A1.2.

Efeito do Amolgamento da Argila

A construção dos elementos drenantes verticais deve exercer a menor perturbação
possível a fim de reduzir o tamanho da zona de amolgamento em torno dos elementos. Esta
perturbação, também denominada de amolgamento, não só pode aumentar o valor do recalque
total, bem como reduz o coeficiente de permeabilidade da argila, dificultando assim o fluxo
da água pela camada compressível. No caso da construção de colunas de brita pelo método de
vibrosubstituição não é possível se reduzir, na maioria dos casos, a área amolgada devido à
metodologia de construção.
O tamanho da zona amolgada é proporcional ao diâmetro do elemento drenante e às
dimensões do mandril e da sapata de cravação utilizados no caso de dreno vertical préfabricado (sigla no inglês – PVD). Usualmente calcula-se a área circular equivalente à área do
mandril (em geral retangular) obtendo-se então o diâmetro equivalente do mandril dm,
relacionando-se então ds (diâmetro da zona amolgada) e dm (Almeida et al., 2010). Será
abordada somente a mudança no valor do coeficiente de permeabilidade horizontal.
Indraratna et al. (2005) apresentam um resumo de recomendações de dez estudos da
literatura sobre o efeito do amolgamento para o caso de drenos verticais (Tabela A1.1). Com
relação à geometria da zona amolgada a faixa de valores da literatura indica relações de ds/dm
entre 1,5 e 5,0, com valor médio ds/dm = 2,3. A zona amolgada apresenta um coeficiente de
permeabilidade menor do que a região intacta. Estes estudos indicam faixas de valores de kh/ks
entre 1 a 6, com valor médio kh/ks = 2,5, onde kh é o coeficiente de permeabilidade da zona
intacta e ks é o coeficiente de permeabilidade da zona amolgada.
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Tabela A1.1 – Dimensões e coeficientes de permeabilidades para a zona amolgada para
drenos verticais (Indraratna et al., 2005)
Fonte

Extensão

Coeficientes de
Permeabilidade

Observações

Barron (1948)

rs = 1.6rm

kh/ks = 3

−

Hansbo (1979)

rs = 1.5~3rm

Aberta

Baseado na literatura
disponível na época

Hansbo (1981)

rs = 1.5rm

kh/ks = 3

−

Bergado et al. (1991)

rs = 2rm

kh/kv = 1

Ensaios de laboratório e
retroanálises de aterros na
argila mole de Bangkok

Onoue (1991)

rs = 1.6rm

kh/ks = 3

Interpretações de ensaios

Almeida et al. (1993)

rs = 1.5~2rm

kh/ks = 3~6

Baseado na experiência dos
autores

Indraratna et al.
(1998)

rs = 4~5rm

kh/kv = 1.15

Ensaios de laboratório na
argila de Sydney.

Chai e Miura (1999)

rs = 2~3rm

kh/ks = Cf(kh/ks)

Cf é a razão entre os valores de
campo e de laboratório

Hird et al. (2000)

rs = 1.6rm

kh/ks = 3

Recomendações para projeto

Xiao (2000)

rs = 4rm

kh/ks = 1.3

Ensaios de laboratório para
Argilas de Kaolin

onde rs= raio da zona amolgada; rm= raio do círculo com área igual à área da seção
transversal do mandril; kv é o coeficiente de permeabilidade vertical da zona não amolgada; kh
é o coeficiente de permeabilidade horizontal da zona não amolgada; ks é o coeficiente de
permeabilidade horizontal da zona amolgada
Walker e Indraratna (2006) apresentam o coeficiente de permeabilidade do solo na
região amolgada decrescendo em um padrão parabólico com a distância radial (Figura A1.1).
Xie et al. (2009a) consideram que pode haver 3 possíveis padrões na variação do coeficiente
de permeabilidade na zona amolgada (ver Item 4.4.3).
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Coeficiente de Permeabilidade

Figura A1.1 – Variação do coeficiente de permeabilidade – adaptada de Walker e Indraratna
(2006)
Ressalta-se que a determinação da variação do coeficiente de permeabilidade ao longo
da região amolgada é uma tarefa complicada em campo, e ensaios em laboratório para esta
medição também não são usuais. Outra dificuldade em laboratório é a simulação da
construção da coluna de brita com seu consequente efeito na redução do coeficiente de
permeabilidade, podendo assim inviabilizar ou tornar muito expedida suposições de variação
do coeficiente de permeabilidade na região amolgada.
Outro fator que deve ser levado em consideração durante o cálculo de drenos verticais
é o efeito da capacidade de vazão do dreno (well resistence), que pode gerar um aumento no
tempo necessário para o fim do adensamento. Como a coluna de brita possui uma área muito
grande este efeito não será abordado.
A coluna de brita atua no solo como um dreno vertical de material granular, e sua
instalação também cria uma zona amolgada. Han e Ye (2002) apresentam valores típicos para
colunas de brita de rs/rc (onde rc é o raio da coluna de brita) variando de 1,0 a 1,2 e kh/ks da
ordem de 10. Nas análises de Wang (2009), os valores de rs/rc foram admitidos entre 1 e 2, e
kh/ks 0,1 – 10 . Weber (2006), simulando a construção das colunas durante ensaio em
centrífuga, observou através de microscopia eletrônica (ESEM) que o raio da zona amolgada
foi igual a 1,3rc, e uma área densificada de argila com raio igual a 2,5 rc (através de
porosimetria por intrusão de mercúrio – MIP). Weber (2006) utilizou o valor de kh/ks = 9 em
análises numéricas. Indraratna et al. (2001) apresentam a zona de perturbação para colunas de
compactação de areia igual a 2,0 vezes o raio da coluna.
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A1.3.

Metodologias de Cálculo para o Coeficiente de Permeabilidade Equivalente

A criação de uma zona amolgada torna o cálculo do fluxo radial um pouco mais
complexo, pois há diferentes valores do coeficiente de permeabilidade ao longo da região de
fluxo. A fim de simplificar este cálculo, foram criadas metodologias para o cálculo do
coeficiente de permeabilidade equivalente da argila, considerando um valor do coeficiente de
permeabilidade radial ponderado.
Outro ponto de estudo é a determinação do coeficiente de permeabilidade equivalente,
considerando o amolgamento da argila, para o caso de análises em estado plano de
deformação, onde há a mudança das condições de drenagem devido à mudança da geometria.
O uso destas metodologias é importante principalmente em análises numéricas,
simplificando assim a geometria utilizada (sem a necessidade de solos com diferentes
coeficientes de permeabilidade) e possibilitando um valor do coeficiente de permeabilidade
equivalente em análises em estado plano de deformação.
Estas metodologias foram baseadas em análises de drenos verticais, porém também
podem ser utilizadas para as colunas de brita.

A1.3.1.

Coeficiente de permeabilidade equivalente – Axissimetria

Lin et al. (2000) apresentam o cálculo para o valor do coeficiente de permeabilidade
equivalente em uma análise axissimétrica (célula unitária – Figura A1.2) considerando o
efeito de amolgamento. Sua formulação foi baseada no estudo de Hansbo (1979).

ke =

k h ln( re / rw )
ln( re / rs ) + (k h / k s ) ln( rs / rw )

(A1.1)

Onde:
re é o raio da zona de influência
rw é o raio do elemento drenante (ou rm para PVD)
ke é do coeficiente de permeabilidade horizontal equivalente
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Figura A1.2 – Conversão da célula unitária considerando a zona amolgada para um valor do
coeficiente de permeabilidade médio (adaptado de Lin et al., 2000)

A1.3.2.

Coeficiente de permeabilidade equivalente – Análise em estado plano

de deformação

Quando é utilizada uma análise em estado plano de deformação os elementos
drenantes (PVD ou colunas de brita) são modelados como trincheiras, com tamanho infinito
ao longo do plano de deformação nula. Devido a esta adequação de geometria e
consequentemente mudança das condições de drenagem, há a necessidade de uma adaptação
do valor do coeficiente de permeabilidade horizontal (kh) para um valor do coeficiente de
permeabilidade plano (khp), para que haja uma compatibilidade destes coeficientes.
Hird et al. (1992) e Lin et al. (2000) apresentam equações (Equação A1.2 e A1.3,
respectivamente) para converter o valor do coeficiente de permeabilidade horizontal para um
coeficiente de permeabilidade equivalente num modelo considerando o estado plano de
deformação.

k hp =

2
kh
3   re
ln
  rs

1
 k h  rs  3 
 + ln  − 
 k s  rw  4 

(A1.2)

263

k hp = k h

π
  r  k  r  3
6ln e  + h ln s  − 
  rs  k s  rw  4 

(A1.3)

As equações propostas por Hird et al. (1992) e Lin et al. (2000) são semelhantes em
sua forma, porém os valores calculados são diferentes. A diferença entre os valores obtidos
nas duas metodologias (em torno de 30%) é inferior à variação natural do coeficiente de
permeabilidade em depósitos argilosos em geral.
Ressalta-se que a determinação do tamanho da zona amolgada e a razão entre os
coeficientes de permeabilidade na região amolgada e não amolgada é de grande importância
no cálculo do coeficiente de permeabilidade horizontal equivalente.

A1.4.

Soluções Teóricas para o Cálculo do Adensamento Médio (U%)

As colunas de brita e os drenos verticais possuem duas grandes diferenças que
acarretam na necessidade do uso de diferentes equações para o cálculo da variação do
adensamento com o tempo:
1. O módulo de elasticidade das colunas de brita é superior ao dos solos moles
circundantes. As soluções apresentada por Barron (1947) e Hansbo (1981)
ignoram o efeito da diferença de rigidez do dreno de areia e do solo mole.
2. As colunas de brita possuem menores razões de diâmetro (diâmetro de
influência/diâmetro da coluna) com valores típicos de 1,5 e 5, enquanto nos
drenos verticais estes valores variam de 20 a 60 (Almeida e Marques, 2010).
Devido a estas diferenças há a necessidade de estudos e metodologias específicas para
a determinação da dissipação do excesso de poropressão ao longo do tempo para locais com
colunas de brita. Diversos autores apresentaram soluções teóricas para o cálculo da variação
da poropressão ao longo do tempo, e o valor médio de adensamento da camada compressível,
validando as soluções com medições em campo, análises numéricas e comparações com
outros estudos já realizados. Uma compilação dos trabalhos mais importantes é apresentada
na Tabela A1.2.
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Tabela A1.2 – Soluções teóricas para o cálculo do adensamento médio

Fonte

Amolgamento
e well
resistence

Coeficiente de
Permeabilidade
na Região
Amolgada

Tipo de carregamento

Balaam e
Booker (1981)

Não

−

Aplicado instantaneamente e
mantido constante

Han e Ye
(2001)

Não

−

Aplicado instantaneamente e
mantido constante

Han e Ye
(2002)

Sim

Valor único

Aplicado instantaneamente e
mantido constante

Castro (2008);
Castro e
Sagaseta (2009)

Não

−

Aplicado instantaneamente e
mantido constante.

Wang (2009)

Sim

Valor único

Carregamentos instantâneos e
constantes, crescente durante
a fase inicial e mantido
constante e carregamento
cíclicos, com forma
trapezoidal (ex. silos ou
tanques)

Xie et al.
(2009a)

Somente
amolgamento

3 padrões

Aplicado instantaneamente e
mantido constante

Xie et al.
(2009b)

A1.4.1.

Sim

Variável na
zona amolgada, Carregamentos instantâneos e
constantes, e crescente
padrão 2 de
durante a fase inicial e
Xie et al.
mantido constante
(2009a)
(Figura A1.6b)

Balaam e Booker (1981)

Balaam e Booker (1981) apresentam a curva de porcentagem média de adensamento
(U%) pelo fator tempo radial (Tr) para diversos espaçamentos e razões entre os módulos da
coluna e solo, visto que foi considerado somente a influência da drenagem radial. As curvas
foram obtidas através de análises numéricas (elementos finitos) com o uso da Teoria de Biot
(1941), considerando um carregamento rígido. A Figura A1.3 apresenta a porcentagem média
de adensamento obtida pelos autores para um valor de de/d = 1,5, considerando deformações
verticais no solo iguais as da coluna.
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Figura A1.3 – Porcentagem média de adensamento ao longo do tempo para de/d = 1,5
(Balaam e Booker, 1981)

A1.4.2.

Han e Ye (2001)

Han e Ye (2001) apresentam uma solução teórica para o cálculo da taxa de
adensamento em solos moles com colunas de brita. A seguir Han e Ye (2002) complementam
a solução considerando o efeito de amolgamento do solo e a capacidade de vazão das colunas,
os quais reduzem a eficiência da coluna de brita na dissipação do excesso de poropressão.
A solução desenvolvida pelos autores é baseada na Teoria de Barron (1947)
(adensamento com drenagem radial) e na Teoria de Hansbo (1981). Modificações para o
cálculo do fator tempo (T), tanto para o caso de fluxo somente radial (Equação A1.8) quanto
para fluxo vertical (Equação A1.10) são apresentadas no trabalho. Esta correção se baseia na
geometria da solução com colunas de brita e na compressibilidade das colunas de brita e do
solo argiloso, porém não leva em consideração o efeito do amolgamento da argila e a
capacidade de vazão do dreno. A Figura A1.4 apresenta a geometria de uma célula unitária
ilustrando os parâmetros e geometria utilizados.
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Figura A1.4 – Parâmetros e geometria da solução por Han e Ye (2002)

Trm =

c rm t
d e2

(A1.8)

onde:
Trm= fator tempo modificado devido ao fluxo radial
crm= coeficiente modificado de adensamento radial igual a:

crm =

kr mv ,c (1 − as ) + mv ,s as
1 

= cr 1 + ns 2 
γ w mv ,s mv ,c (1 − as )
N −1 


(A1.9)

mvc e mv,s= coeficientes de variação volumétrica da coluna de brita e solos ao redor,
respectivamente
ns= fator de concentração de tensões (FC)

N=

de
dc
Tvm =

cvm t
H2

(A1.10)

Tvm= fator tempo modificado devido ao fluxo vertical
cvm= coeficiente modificado de adensamento vertical igual a
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cvm =

1 
kv mv , c (1 − as ) + mv, s as

= cv 1 + ns 2 
γ w mv , s mv ,c (1 − as )
N −1


(A1.11)

Com o intuito de incorporar os efeitos de vazão das colunas de brita e amolgamento e
obter uma solução simplificada, Han e Ye (2002) consideram que há somente deformação
vertical (sem “embarrigamento” da coluna) e não há variação da compressibilidade na região
amolgada.
Os autores apresentam a Equação A1.12 para o cálculo do adensamento médio que é
similar a Equação proposta por Hansbo (1981), porém esta nova equação leva em
consideração as características das colunas de brita.

U = 1− e

−

8
Fm'

Trm

(A1.12)

Onde:

Fm' =

N2  N kr
3
S 2  k r 
S2





ln
+
ln
S
−
+
1
−
1
−
4  N 2 − 1  k s  4 N 2
N 2 − 1  S k s

 kr 1 
1 
 +
+G
1 −
2
2 
 k s N − 1  4N 
(A1.13)

S=

ds
dc

ds=diâmetro da zona amolgada

32  k  H
G = Influência do valor de vazão da coluna de brita = 2  h  c
π  k c  d c

2


 onde Hc e kc são o


comprimento e coeficiente de permeabilidade da coluna de brita, respectivamente.
A Figura A1.5 apresenta a comparação de diversos métodos existentes. Observa-se
que como esperado, a introdução do efeito de amolgamento do solo, e consequente redução
do coeficiente de permeabilidade na área amolgada, gera um aumento no tempo de
adensamento para a mesma porcentagem média de adensamento, comparando-se com a curva
de Han e Ye (2000) e Barron (1947). Outro ponto importante a ser observado é que o uso da
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curva de Hansbo (1981), proposta para drenos verticais com efeito de amolgamento,
considerando um mesmo valor de Tr, subestima a porcentagem de adensamento.

Figura A1.5 – Comparação entre diversos métodos (Han e Ye, 2002)

A1.4.3.

Xie et al. (2009a e 2009b)

Xie et al. (2009a) também apresentam uma solução teórica para o cálculo da
porcentagem média de adensamento do conjunto colunas/solo compressível considerando
também somente deformações verticais. Os autores argumentam que as teorias anteriores
consideravam que o volume de água saindo da coluna é igual ao volume de água que entra na
coluna proveniente do solo ao redor, considerando assim o volume de água na coluna
constante. Deste modo, não há variação de volume na coluna, e consequentemente não é
coerente com a hipótese de deformação igual entre a coluna e solo envolvente.
Xie et al. (2009a) consideram que há fluxo tanto radialmente quanto verticalmente no
solo ao redor da coluna durante o processo de adensamento. Os autores apresentam três
possíveis padrões na variação do coeficiente de permeabilidade na zona amolgada que são
apresentados na Figura A1.6.
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Figura A1.6 – Padrões do valor do coeficiente de permeabilidade da zona amolgada (a) valor
constante (b) crescimento linear (c) crescimento parabólico (Xie et al., 2009a)
Xie et al. (2009a) apresentam uma comparação entre a teoria apresentada e diversas
teorias já existentes (Figura A1.7). Os autores observam que a diferença entre a curva
considerando o Padrão a e a curva obtida pelo método de Han e Ye (2002) é causada pelo fato
da teoria anterior não levar em consideração o fluxo vertical no processo de adensamento.
Ressalta-se que esta diferença para o caso em questão é muito pequena. No caso apresentado
a consideração de equivalência de fluxo de água não foi substancial, visto que as curvas
propostas foram semelhantes às apresentadas por Han e Ye (2002).
Em complemento, Xie et al. (2009b) desenvolveram outra solução considerando a
variação do coeficiente de permeabilidade e da tensão total, com o tempo (simulando a
construção de um aterro) e a profundidade (que ocorre principalmente em colunas de borda e
em pequenas áreas carregadas). A Figura A1.8 apresenta a influência da variação da tensão
total ao longo da profundidade. Observa-se que a diferença máxima obtida é da ordem de
10%, ou seja, mesmo considerando duas situações bem específicas (tensão total na base ou
tensão total no topo da coluna de brita iguais a zero) a variação é pouco significativa, o que
pode justificar a não utilização de uma equação bem mais complexa.
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Figura A1.7 – Comparação com diferentes teorias (Xie et al., 2009a)

Figura A1.8 –Influencia da variação da tensão total no adensamento (Xie et. al., 2009b)
onde : Pb = tensão total na base da coluna de brita; Pt = tensão total no topo da coluna de
brita.
A1.4.4.

Wang (2009)

Wang (2009) apresentam uma solução analítica considerando carregamentos variáveis
ao longo do tempo (crescentes ao longo do tempo e cíclicos), efeito de amolgamento da argila
e de well resistence. As hipóteses de cálculo utilizadas foram semelhantes às utilizadas por
Barron (1947), Hansbo (1981) e Han e Ye (2002). A Figura A1.9 apresenta as hipóteses de
carregamento apresentadas por Wang (2009).

271

Figura A1.9 – Hipóteses de Carregamento versus tempo: (a) Instantâneo; (b) Linear crescente
ao longo do tempo (c) Cíclico trapezoidal (Wang, 2009)

Os resultados obtidos foram comparados com diversos métodos. A diferença entre a
solução proposta por Wang (2009), para o carregamento instantâneo, e a apresentada por Han
e Ye (2002) é de apenas 2%, porém seu cálculo é mais complexo.
Wang (2009) obteve em análises paramétricas que a razão entre rigidez da coluna e do
solo e o comprimento da coluna são os de menor influência no valor médio do adensamento,
com diferenças máximas de 10%, em um determinado tempo.
A Figura A1.10 apresenta a influência do Tc (fator tempo de construção = (ch /4re2)tc,
onde tc é o tempo de construção) no valor de adensamento médio. Verifica-se que o tempo de
construção do aterro tem grande influência no adensamento médio. Tempos de construção 10
vezes maiores podem acarretar em diferenças no adensamento médio de até 75%
(comparando as curvas de Tc igual a 1 e 10 para um fator tempo T de 1,5). Os valores obtidos
por Xie et al (2009b) apresentam diferenças de até 55%, porém este valor pode ser maior pois
não foram mostradas curvas com Tc maior que 5.
Essa influência do tempo de construção nas curvas de porcentagem média de
adensamento comprova a importância da consideração deste nas análises de projeto. As
análises numéricas permitem a construção do aterro em etapas, possibilitando assim, a
consideração do tempo de construção de cada etapa do alteamento.
O autor também apresenta os resultados de carregamentos cíclicos. Porém, a
metodologia é válida para carregamentos cíclicos com tempos, magnitudes e velocidades dos
carregamentos sempre constantes, o que restringe bastante o uso desta solução.
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Figura A1.10 – Influência do tempo de construção (Wang, 2009)

A1.4.5.

Castro e Sagaseta (2009)

Castro e Sagaseta (2009) apresentam o coeficiente de adensamento radial para os
casos das colunas em estado elástico ou plástico. Estes coeficientes são obtidos a partir do
valor de ch do solo, com os valores de che (ch equivalente na fase elástica) sendo superiores em
até 9 vezes aos valores de ch (Figura A1.11).
A plastificação das colunas ao longo do processo de adensamento gera uma
diminuição de rigidez, reduzindo a capacidade de carga e a velocidade de dissipação da
poropressão. Assim, os valores de chp (ch equivalente na fase plástica) são inferiores aos
valores de ch do solo circundante (de 80 a 90% de ch) (Figura A1.12). Esta redução do valor
de ch na fase plástica é significativa quando comparado aos valores na fase elástica.
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Figura A1.11 – Coeficiente de adensamento horizontal equivalente – coluna elástica –
Influência da relação dos módulos (Castro e Sagaseta, 2009)

Figura A1.12 – Coeficiente de adensamento horizontal equivalente – coluna plástica –
Influência dos ângulos de atrito e dilatância (Castro e Sagaseta, 2009)
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A1.5.

Conclusões Parciais

As colunas de brita possuem uma equivalência com os drenos no que tange os efeitos
de amolgamento do solo durante sua construção e no cálculo da transformação da geometria
axial para cálculos considerando o estado plano de deformação, que podem ser facilmente
utilizadas em análises numéricas. A variação dos resultados obtidos pelo método de Hird et
al. (1992) e Lin et al. (2000), em torno de 30%, se apresenta dentro da faixa de variação
natural do coeficiente de permeabilidade horizontal nos solos argilosos do Rio de Janeiro.
As soluções apresentadas por Han e Ye (2002), Xie et al. (2009a e 2009b) e Wang
(2009) para o cálculo do adensamento médio com carregamentos instantâneos geram
resultados semelhantes, e a solução proposta por Han e Ye (2002) é de fácil utilização. A
diferença entre as soluções obtidas, considerando o tempo de construção do aterro, deve ser
verificada pelos projetistas. Caso o tempo de construção do aterro seja muito alto, a diferença
nos tempos de adensamento pode ser significativa quando comparada ao carregamento
instantâneo.
Wang (2009) argumenta que o tempo de carregamento pode ter grande importância no
processo de adensamento, com diferenças de até 75% no valor da porcentagem de
adensamento médio. O autor também verificou que a razão entre rigidez da coluna e do solo e
o comprimento da coluna são os de menor influência no valor médio do adensamento. Devido
às variações inerentes dos carregamentos cíclicos (como diferentes tempos, magnitudes e
velocidades dos carregamentos) o uso da teoria apresentada por Wang (2009) fica muito
restrito.
Castro e Sagaseta (2009) apresentam o coeficiente de adensamento radial para os
casos das colunas em estado elástico, considerando a deformação radial das colunas durante o
adensamento, que é superior em até 9 vezes ao valor proposto por Han e Ye (2002) (que
considera somente deformações verticais). No momento da plastificação das colunas o valor
do coeficiente de adensamento radial pode ser reduzido em até 80% do valor proposto por
Han e Ye (2002), aumentando o tempo necessário para atingir o final do adensamento.

275

ANEXO 2 – ESTUDO PARAMÉTRICO PRELIMINAR
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Foram realizados estudos paramétricos comparando-se a metodologia de Priebe
(1995), uma das mais utilizadas em projeto, e o MEF através de análises axissimétricas com o
uso do programa PLAXIS. O objetivo principal foi a determinação de recalques, que é o
principal objetivo do método de Priebe (1995).
Os valores dos recalques foram sempre obtidos na superfície da camada argilosa e
coluna granular, no contato do carregamento aplicado com o solo melhorado com colunas de
brita.
Analisaram-se aplicações de carregamentos verticais externos, com diferentes
magnitudes, e no caso da análise numérica com o MEF, também foi modelada a construção de
um aterro com grandes dimensões (condição de deformação axissimétrica) com diferentes
alturas e parâmetros geotécnicos.

A2.1.

Parâmetros Geotécnicos Utilizados

Verificou-se a influência na magnitude do recalque esperado de diversos parâmetros, a
faixa de variação dos valores foi determinada com base nas situações de projeto e
características geotécnicas dos depósitos de argila mole do Rio de Janeiro. Os parâmetros
verificados e os valores utilizados no estudo paramétricos são apresentados na Tabela A2.1.
Tabela A2.1 – Parâmetros e valores utilizados.
Parâmetro

Valores

Ângulo de atrito efetivo da coluna de brita (φ´c) (º)
Módulo Edométrico da argila (Earg) (kPa)
Módulo Edométrico da coluna de brita (Ecol) (kPa)
Espaçamento entre colunas de brita (s) (m)
Tensão vertical aplicada no conjunto coluna de
brita/argila (kPa)
Altura de aterro (m)*
Módulo de Young do aterro (Eat) (kPa)*
Ângulo de atrito efetivo do aterro (φ´at)*

30/35/40/45
100/200/500/1000/1500/2000/5000
40/60/80/100/120
1,40/1,50/1,75/2,00/2,25/2,50
10/20/50/100/200/500
0,5/1,0/1,5/2,0/2,5/3,0/5,0
7500/8500/75000
30/35/40/45

*somente nas análises numéricas
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Em todas estas análises foi considerado:

•

Espessuras de argila mole com 10 m;

•

Colunas de brita ao longo de toda a espessura de argila (comprimento – lcol =

10m);
•

Coeficiente de empuxo = 1 para a camada argilosa – De acordo com a

proposição de Priebe (1995);
•

Nível d´água coincidente com o nível do terreno;

•

Materiais homogêneos;

•

Peso específico da argila mole = 14 kN/m³;

•

Peso específico da coluna de brita = 20 kN/m³;

•

Ângulo de atrito efetivo da argila mole de 25º;

•

Coesão efetiva nula para a coluna de brita e camada argilosa;

•

Espaçamento quadrangular entre colunas de brita;

•

Aterro com dimensão infinita;

•

Colunas de brita com 1,0 m de diâmetro;

•

Coeficiente de Poisson igual a 0,3 para todos os solos;

•

Ângulo de atrito da coluna de brita de 40º (quando não era realizada sua

influência);
•

Espaçamento entre colunas de 2,0 m (quando não era realizada sua influência);

•

Earg = 1000 kPa (quando não era realizada sua influência);

•

Ecol = 80 MPa (quando não era realizada sua influência).

Os recalques da camada argilosa sem coluna de brita foram obtidos através de cálculos
considerando a camada argilosa como um material elástico linear, onde a deformação vertical
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foi calculada de acordo com a Equação A2.1. A Tabela A2.2 apresenta os resultados obtidos
considerando-se o Earg = 1000 kPa. Ressalta-se, que foram obtidos valores semelhantes de
deformações verticais em análises numéricas.

εv =

σv
Earg

(A2.1)

onde εv é a deformação linear por metro; σv é a tensão vertical aplicada e Earg é o
módulo edométrico da argila.

Tabela A2.2 – Recalques da argila sem coluna – Earg = 1000 kPa
Tensão Vertical
Aplicada (kPa)

A2.2.

Recalque (m)

10

0,10

20

0,20

50

0,50

100

1,00

200

2,00

500

5,00

Método de Elementos Finitos – Análises Axissimétricas

No método de elementos finitos (MEF) a camada argilosa foi modelada considerando
um comportamento elástico linear e as colunas de brita foram modeladas com o uso do
modelo Mohr-Coulomb, similar ao utilizado na metodologia de Priebe (1995). O
carregamento aplicado foi realizado em uma placa rígida no topo, assim a hipótese de
recalques iguais na coluna de brita e camada argilosa foi mantida. A placa rígida foi modelada
com peso quase nulo, para não aumentar o carregamento aplicado, e alta rigidez.
Todas as análises deste anexo foram consideradas do tipo Plásticas, com atualização
da malha de elementos finitos e consideração da submersão do aterro. Todos os materiais
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foram considerados simulados com comportamento drenado com valores do coeficiente de
permeabilidade, horizontal e vertical, igual a 1 m/dia.
Foram utilizados nas análises elementos de malha triangulares com 15 nós de
deslocamentos e 12 pontos de Gauss.
Realizaram-se também análises com a introdução de um carregamento aplicado
através da construção de um aterro granular, com γnat = 18 kN/m³, ao invés da aplicação de
uma carga externa. Verificou-se a influência do valor do módulo de elasticidade e ângulo de
atrito do aterro, além de diferentes alturas deste, na magnitude do recalque obtido.
Foi considerado nas análises o conceito de célula unitária, com análises axissimétricas
e com condições de contorno de acordo com a Figura A2.1 e A2.2, onde as laterais estavam
livres para deslocar verticalmente e na base foram impedidos os deslocamentos verticais e
horizontais. O eixo de simetria vertical foi adotado no valor de 0,0. A Figura A2.1 e A2.2
apresentam as geometrias e malhas de elementos finitos utilizados para o caso de cargas
aplicadas e no caso do aterro construído, respectivamente.

A2.3.

Resultados Obtidos

A2.3.1.

Ângulo de atrito da coluna de brita (φ´c)

O valor do ângulo de atrito da brita nas colunas não é de fácil determinação,
necessitando de ensaios triaxiais ou de cisalhamento de grandes dimensões, além disto, há
também a influência do processo de vibrosubstituição durante a construção das colunas.
Devido à falta de concordância na literatura do valor de φ´c, conforme apresentado na Tabela
3.2, foi estudada uma faixa de variação deste parâmetro.
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Figura A2.1 – Geometria e malha de
elementos finitos adotada no MEF –
carga aplicada

Figura A2.2 – Geometria e malha de
elementos finitos adotada no MEF –
aterro

A Figura A2.3 apresenta a comparação dos resultados com o método de Priebe (1995)
e as análises numéricas com a variação do ângulo de atrito da brita entre 30º e 45º. Para
tensões verticais de até 200 kPa (aterros com aproximadamente 10,0 m) a diferença de
recalque obtida, considerando o menor e maior valor de φ´c, foi de até 40 cm (+50%) no
método de Priebe, e até de 20 cm (+22%) nas análises do MEF. O método de Priebe (1995)
apresenta resultados lineares e é mais sensível quanto ao valor do ângulo de atrito das colunas
de brita. Para este mesmo nível de tensão ambas as metodologias apresentam resultados bem
próximos, com diferenças de no máximo 10 cm entre elas (Figura A2.4). Em casos práticos
estas diferenças podem não ser observadas ou são facilmente corrigidos com serviços de
terraplenagem.
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Figura A2.3 – PRIEBE x MEF – Influência do φ´c

Figura A2.4 – PRIEBE x MEF – Influência do φ´c – Cargas de até 200 kPa
No caso dos valores do FRR (Figura A2.5) os métodos apresentam comportamentos
semelhantes para φ´c entre 40º e 45º, para φ´c menores que estes os resultados do método de
Priebe (1995) não apresentam um aumento no valor de FRR para tensões verticais inferiores a
50 kPa, contrastando com os demais resultados. Observa-se também na Figura A2.5 que, para
tensões verticais inferiores a 50 kPa há uma diferença significativa na variação do FRR para
diferentes valores de φ´c.
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Verifica-se que há uma leve tendência de aumento do FRR nos resultados do MEF
para tensões verticais aplicadas superiores a 100 kPa, e que no método de Priebe os valores do
FRR são constantes para tensões acima de 50 kPa.

Figura A2.5 – PRIEBE x MEF – Influência do φ´c no FRR

A2.3.2.

Módulo de Elasticidade da argila (Earg)

Utilizou-se neste estudo valores de Earg considerando-se desde argilas muito moles,
com Earg igual a 100 kPa, até argilas mais rígidas com valor igual a 5000 kPa. A Figura A2.6
apresenta os recalques calculados e verifica-se a grande influência do valor de Earg na
magnitude do recalque obtido, como era esperado.
No método de Priebe para valores de Earg de 100 kPa e 200 kPa e tensões aplicadas de
100 e 200 kPa, respectivamente, os recalques obtidos são maiores ou iguais a 9,0 m, que não
são condizentes com a realidade, visto que a camada de argila possuía 10,0 m de espessura,
assim, estes pontos foram descartados da Figura A2.6. As análises com o MEF apresentaram
divergências numéricas para estes mesmos valores de Earg e níveis de carregamentos, por isto
seus resultados também não são apresentados. Estas divergências numéricas podem ser
atribuídas à grande diferença de rigidez entre a coluna de brita e o material argiloso, e/ou a
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grande deformação que a malha foi submetida, com deformações verticais de quase 30%. A
dificuldade da obtenção de resultados em ambas as análises é mais um indício da dificuldade
da previsão do comportamento desta técnica em solos muito moles.

Figura A2.6 – Influência do Módulo de elasticidade da camada argilosa
Observa-se na Figura A2.7 que nos resultados por Priebe, o valor de compressibilidade
da argila não tem grande influência no valor do FRR, visto que o recalque com e sem coluna
são diretamente proporcionais à compressibilidade da argila. Outro ponto a se observar é que,
para valores de carregamento superiores a 50 kPa, o valor de FRR se mantém constante
próximo a 2,15 – 2,20. Nas análises do MEF, para camadas argilosas com Earg igual a 100 e
200 kPa, há um aumento significativo no valor de FRR para tensões verticais maiores que
50kPa. Este aumento vai sendo atenuado com o aumento na rigidez da argila (Figura A2.7).
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Figura A2.7 – Valores de FRR para diferentes Earg

A2.3.3.

Módulo de Elasticidade da coluna de brita (Ecol)

O valor do módulo de elasticidade da coluna de brita, assim como o ângulo de atrito, é
de difícil determinação e não há concordância de valores na literatura, sendo verificados
valores entre 7 e 200 MPa (Tabela 3.2). Nas análises realizadas foram utilizados valores de
Ecol de 10 a 120 MPa, que são bem representativos dos apresentados na literatura.
Os resultados obtidos nas análises com ambos os métodos indicam que não há
influência significativa do valor do Ecol na magnitude do recalque calculado, somente
observa-se uma pequena diferença quando o valor de Ecol = 10 MPa (Figura A2.8 e A2.9). A
Figura A2.10 apresenta a comparação dos resultados dos métodos, para Ecol igual a 10 e 80
MPa. Esta pequena influência da rigidez da coluna de brita no recalque também foi obtida nas
análises realizadas por Mitchell e Huber (1985) (Figura A2.11). Este comportamento pode ser
explicado devido à plastificação das colunas que ocorreu nas análises numéricas.
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Figura A2.8 – Influência do Ecol (MPa) – MEF

Figura A2.9 – Influência do Ecol (MPa) – Priebe
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Figura A2.10 – Influência do Ecol (MPa) – Priebe X MEF

Figura A2.11 – Influência da rigidez da coluna de brita (Mitchell e Huber, 1985)

A2.3.4.

Espaçamento entre colunas de brita (s)

Um importante dado de projeto é o espaçamento entre colunas de brita (distância entre
os centros das colunas). Foram estudados espaçamentos variando de 1,40 m, com espaço livre
entre colunas de apenas 0,40 m (transversal e longitudinalmente), a 2,50 m.
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A relação custo/benefício na redução de recalques pode se tornar muito elevada para
aterros em regiões com camadas de argila muito compressíveis, como na região da Barra da
Tijuca/Recreio dos Bandeirantes. Espaçamentos maiores que 3,0 m, em uma malha quadrada,
com colunas de brita com Ø =1,0 m, acarretam em valores de CS menores que 0,10, assim as
colunas irão trabalhar como colunas isoladas, e não mais em grupo (Etezad et al., 2009).
Considerando-se distâncias entre colunas de 1,40 m, e o mesmo diâmetro das colunas, a taxa
substituição seria alta, valor de Ac/A igual a 0,40 (usualmente entre 0,15 e 0,30), e
consequentemente o custo será elevado. Porém, no caso da necessidade do aumento do fator
de segurança quanto à estabilidade, como em locais de bordas de aterros, o custo pode não ser
tão elevado comparativamente, visto que a área trada de solo é menor.
Como esperado, os resultados apresentados na Figura A2.12 comprovam que o
espaçamento das colunas granulares influi diretamente a magnitude do recalque. Verifica-se
novamente que, as curvas de ambos os métodos são semelhantes para valores de
carregamentos aplicados de até 200 kPa, após este valor, a metodologia de Priebe apresenta
valores de recalque superiores. Estas diferenças são mais significativas para o caso de
espaçamentos de colunas superiores a 1,75 m, com magnitudes de até 50 cm (20%) para
espaçamentos de 2,0 m.

Figura A2.12 – Influência no recalque do espaçamento entre colunas de brita (m)
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Nos valores do FRR (Figura A2.13) Observa-se que para tensões verticais aplicadas
superiores a 50 kPa, as curvas de FRR dos métodos estudados são bem semelhantes, com
pequena discordância para espaçamentos de colunas superiores a 2,0 m com uma carga
aplicada igual a 500 kPa, e sofrem pouca variação com o aumento de tensão aplicada. Para
valores de espaçamento de colunas maiores que 1,75m, a influência do aumento do
espaçamento no valor de FRR diminui.

Figura A2.13 – Influência do espaçamento entre colunas de brita (m) no FRR
A2.3.5.

Módulos de Elasticidade do aterro (Eat)

Neste subitem serão apresentados os valores de recalque obtidos simulando-se a
construção de um aterro com diferentes alturas e valores de rigidez (Eat), para verificar a
influência de uma plataforma de transferência de carga composta por um material com maior
rigidez. Em todas as análises o ângulo de atrito do aterro foi igual a 30º.
Os recalques obtidos nas análises numéricas no topo da camada argilosa foram
ligeiramente superiores aos obtidos na coluna de brita em todas as análises, devido ao aterro
ser uma carga flexível, diferentemente do tipo de carregamento utilizado nas análises
anteriores. Estes recalques diferenciais obtidos foram menores que 1 cm (máximo de 1,7% do
recalque total). Os recalques diferenciais no topo do aterro foram menores devido ao efeito do
arqueamento das tensões. Em obras de aterros convencionais estes recalques diferenciais não
são significativos e serão somente apresentados os recalques obtidos no topo da camada
argilosa (maiores recalques).
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Os recalques obtidos para diferentes valores de Eat, apresentados na Figura A2.14,
indicam que o aumento do Eat não influência significativamente na magnitude do recalque. A
Figura A2.15 apresenta a comparação dos resultados considerando um carregamento rígido
aplicado, no método de PRIEBE e nas análises no MEF, e para o carregamento flexível do
aterro. Nas análises numéricas foi considerado o efeito da submersão do aterro no cálculo da
tensão vertical efetiva atuante. Os resultados obtidos não apresentaram uma grande diferença,
assim, no caso em estudo, a simulação do aterro como uma carga rígida ou flexível não gera
grandes diferenças na magnitude dos recalques.

Figura A2.14 – Influência do Eat (kPa) no valor dos recalques
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Figura A2.15 – Comparação dos recalques aterro versus carregamento aplicado
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A2.3.6.

Ângulo de atrito do aterro (φ´at)

De acordo com Terzaghi (1943), o efeito do arqueamento de tensões no aterro é
função do ângulo de atrito deste, quanto maior o φ´ do material do aterro, maior é o efeito de
arqueamento das tensões, e consequentemente há uma maior transferência de tensões para o
material mais rígido, no caso em estudo, as colunas de brita. Assim, verificou-se também a
influência do ângulo de atrito do aterro no valor do recalque calculado com o MEF, visto que
um aumento no efeito de arqueamento pode reduzir as tensões aplicadas na argila mole.
Conforme mostrado na Figura A2.16, o aumento no valor de φ´at não resultou em
redução no valor de recalque obtido. A semelhança entre os resultados pode ser explicada
devido ao efeito de arqueamento de tensões ocorrer tanto no corpo do aterro quanto ao longo
da profundidade da célula unitária (Domingues, 2005). Assim, as transferências de carga
ocorrem não somente no corpo do aterro mas também ao longo da camada compressível.
A Figura A2.17 e A2.18 apresentam as tensões principais no aterro e topo da célula
unitária, na etapa final, para um aterro com 5,0 m de altura, para o caso de φ´at = 30º e 45º,
respectivamente. Observa-se que há um pequeno aumento no valor da tensão no topo da
coluna de brita para o aterro com φ´at de 45º.

Figura A2.16 – Influência do φ´ (º) no valor dos recalques
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Figura A2.17 – Tensões no aterro para φ´ do aterro = 30º

Figura A2.18 – Tensões no aterro para φ´ do aterro = 45º
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A2.4.

Conclusões Parciais

Neste anexo foi realizada uma análise paramétrica com o método de Priebe (1995) e
análises com o método de elementos finitos com o programa MEF. As curvas de recalque
versus tensão vertical aplicada obtidas com o método de Priebe apresentam um
comportamento linear em todas as análises realizadas, devido à própria construção do método.
Para solos moles, com valores de Earg inferiores a 1000 kPa, a metodologia de Priebe
apresenta recalques superiores aos obtidos nas análises numéricas, este comportamento se
inverte para Earg > 1000 kPa. Para diferentes espaçamentos de coluna de brita somente foi
observado uma diferença entre os métodos para valores de tensões > 200 kPa, considerandose em ambos o Earg da argila = 1000 kPa.
Ambos os métodos são sensíveis aos valores dos ângulos de atrito das colunas de brita,
porém esta sensibilidade é maior no de Priebe. A diferença entre os métodos é acentuada para
tensões verticais > 200 kPa. Para valores de ângulos de atrito de 40º e 45º a diferença no valor
de recalque entre os métodos é no máximo de 6 cm (para tensões verticais de 200 kPa).
Ressalta-se que em situações da construção de grandes obras de terra esta diferença pode ser
desprezada. A influência no FRR obtida nas análises numéricas é significativa para
carregamentos de 10 e 50 kPa.
O valor do módulo de elasticidade da coluna de brita não influência significativamente
no valor dos recalques obtidos, somente há uma pequena discordância para os valores
inferiores da literatura (com valores de 10 MPa) e para níveis de tensões verticais superiores a
200 kPa. Este comportamento pode ser explicado devido à plastificação das colunas que
ocorreu nas análises numéricas.
Na aplicação de um carregamento flexível, como no caso apresentado um aterro, não
foi verificado influência do φ´at nos valores de recalques obtidos. Isto pode ser explicado
devido ao efeito de arqueamento de tensões (com transferência de cargas) ocorrer tanto no
corpo do aterro quanto ao longo da profundidade da célula unitária.
A variação do valor de rigidez do aterro não gerou grandes modificações nos
resultados obtidos, bem como a consideração do carregamento rígido ou flexível.
Ressalta-se que é de grande importância uma análise paramétrica caso a caso, e que
devem ser realizadas análises considerando o efeito adensamento da camada argilosa. Por
isso, o Capítulo 5 apresenta um estudo de caso onde são utilizados modelos constitutivos do
tipo Cam-Clay para as camadas argilosas.
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ANEXO 3 – SEÇÕES GEOTÉCNICAS DO PÁTIO DE MINÉRIO
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Aterro
Aterro
Argila siltosa,
cinza escura

Aterro

Argila siltosa
muito mole,
cinza escura
Areia média
argilosa,
cinza

Argila siltosa,
cinza escura
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Areia média
siltosa, cinza

Areia média
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Argila siltosa,
cinza escura

Argila siltosa,
cinza
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Argila siltosa,
cinza escura

Areia média
siltosa, cinza
Argila siltosa,
cinza escura

Areia média
siltosa, cinza

Areia média
siltosa, cinza

Argila siltosa,
cinza escura

Areia média
siltosa, cinza
Silte argiloso,
cinza

Figura A3.1 – Seção V1

Figura A3.2 – Seção V2
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8m
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escura
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Figura A3.3 – Seção V3.
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Figura A3.4 – Seção H1.
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Aterro
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Figura A3.5 – Seção H2
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Figura A3.6 – Seção H3
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ANEXO 4 – Resultados do CPTu 4494, de 06.03.2008
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Figura A4.1 – Resultados do CPTu 4494, de 06.03.2008 (FICHTNER, 2008a)
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ANEXO 5 – Resultados Análises Numéricas 2D e 3D – Cap. 7
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A5.1.

Resultados Análises Numéricas 2D – Pontos em estado Plástico

Figura A5.1 – Pontos em Estado Plástico – Durante Carregamento Fase 2

(a)

(b)

Figura A5.2 – Pontos em Estado Plástico – (a) Fim da Fase 2; (b) Fim da Fase 3
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(a)

(b)

Figura A5.3 – Pontos em Estado Plástico – (a) Fim da Fase 4; (b) Fim da Fase 5

Figura A5.4 – Pontos em Estado Plástico – Fim da Fase 6

Figura A5.5 – Pontos em Estado Plástico – Fim da Fase 7
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Figura A5.6 – Pontos em Estado Plástico – Fim da Fase 8

Figura A5.7 – Pontos em Estado Plástico – Fim da Fase 9

Figura A5.8 – Pontos em Estado Plástico – Durante Descarregamento Fase 10
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Figura A5.9 – Pontos em Estado Plástico – Fim da Fase 11

A5.2.

Resultados Análises Numéricas 3D – Deslocamentos Totais

Figura A5.10 – Deslocamentos Totais – Fim da Fase 2
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Figura A5.11 – Deslocamentos Totais – Fim da Fase 5

Figura A5.12 – Deslocamentos Totais – Fim da Fase 7

307

Figura A5.13 – Deslocamentos Totais – Fim da Fase 9

Figura A5.14 – Deslocamentos Totais – Fim da Fase 11
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A5.3.

Resultados Análises Numéricas 3D – Deslocamentos Verticais

Figura A5.15 – Deslocamentos Verticais – Fim da Fase 2

Figura A5.16 – Deslocamentos Verticais– Fim da Fase 5
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Figura A5.17 – Deslocamentos Verticais– Fim da Fase 7

Figura A5.18 – Deslocamentos Verticais– Fim da Fase 9
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Figura A5.19 – Deslocamentos Verticais– Fim da Fase 11
A5.4.

Resultados Análises Numéricas 3D – Deslocamentos Horizontais

Figura A5.20 – Deslocamentos Horizontais – Fim da Fase 2
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Figura A5.21 – Deslocamentos Horizontais – Fim da Fase 5

Figura A5.22 – Deslocamentos Horizontais – Fim da Fase 7
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Figura A5.23 – Deslocamentos Horizontais – Fim da Fase 9

Figura A5.24 – Deslocamentos Horizontais – Fim da Fase 11
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A5.5.

Resultados Análises Numéricas 3D – Pontos em Estado Plástico

(b)

(a)

Figura A5.25 – Pontos em Estado Plástico – Final da Fase 2 – Análises 3D – (a) Perspectiva;
(b) Vista Frontal

Figura A5.26 – Pontos em Estado Plástico – Final da Fase 8 – Análises 3D – Vista Frontal
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