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RESUMO

O estudo do comportamento dos solos tem grande relevância para a área de 
infra-estrutura de transportes, uma vez que a interação solo-estrutura está constan-
temente presente em trabalhos relacionados com os vários modos de transporte. 
A modelagem numérica de solos moles é um grande desafio nesta área. O Método 
dos Elementos Discretos (MED) é uma ferramenta importante para investigar pro-
blemas de interação solo-estrutura, envolvendo a dinâmica e as grandes tensões. 
Esta técnica pode ser aplicada para reproduzir o comportamento dos solos granu-
lares, mas também pode ser usado para simular o comportamento de argilas muito 
moles. Ao contrário do Método dos Elementos Finitos (MEF), no MED os elementos 
são descontínuos, permitindo simulações de grande deformação sem necessidade 
de remalhamento, que é uma técnica computacionalmente lenta e complexa. O 
programa VISED baseado no MED foi desenvolvido com base em princípios de 
equilíbrio e interação entre os elementos. Esse programa leva em consideração 
duas forças de contato entre os elementos: normal e tangencial. As forças utilizam 
como parâmetros: rigidez, amortecimento, a interpenetração entre as partículas, a 
velocidade e de atrito dinâmico. As ligações são calculadas utilizando um modelo 
elasto-plástico, onde são necessários um módulo de elasticidade, a tensão de es-
coamento e uma tensão limite. O objetivo deste artigo é apresentar uma série de 
testes virtuais, simulando o ensaio de penetração T-bar, que é um importante teste 
geotécnico in situ para investigar a resistência não drenada de solos argilosos. Os 
resultados numéricos foram comparados com os dados de testes reais realizados 
nas bacias sedimentares marítimas.
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ABSTRACT

The study of soils behavior has great relevance to the field of transport infras-
tructure, once the soil-structure interaction is constantly present in works related 
to the various transportation modes. Numerical modeling of soft soils is a major 
challenge is this area. The Discrete Element Method (DEM) is an important tool to 
investigate soil-structure interaction problems involving dynamics and large strains. 
This technique can be applied to reproduce the behaviour of granular soils but can 
also be used to simulate the behaviour of very soft clays. Unlike the Finite Element 
Method (FEM), in the DEM the elements are discontinuous, allowing large strain 
simulations with no need for remeshing, which is a complex and time spending te-
chnique. The VISED program based in DEM was developed based on principles of 
equilibrium and interaction between the elements. The VISED program takes into 
account two forces of contact between the elements: normal and tangential. The 
forces uses as parameters: stiffness, damping, interpenetration between particles, 
velocity and dynamic friction. The links are calculated using an elasto-plastic model, 
where an elasticity modulus, a yield stress and a limit strain are needed. The aim 
of this paper is to present a series of virtual tests simulating the T-bar penetrometer 
which is an important in situ geotechnical test to investigate the undrained shear 
strength of clayey soils. The numerical results was compared with data from real 
tests undertaken in the offshore sedimentary basins.

Keywords: Soft soils, T-Bar Test, Discrete Element Method.

INTRODUÇÃO

Uma das áreas da Geotecnia que apresenta menos recursos para modela-
gem numérica de seus problemas é o estudo de solos coesivos com baixa resis-
tência, como as argilas muito moles e moles. O motivo principal é o fato de esses 
problemas implicarem grandes deformações do meio a ser modelado, o que torna 
inviáveis simulações usando métodos numéricos com malha, como é o caso do 
Método dos Elementos Finitos (MEF) e do Método das Diferenças Finitas (MDF). 

O Método dos Elementos Discretos (MED) apresenta-se como uma alternati-
va promissora para a modelagem de meios descontínuos ou que sofram grandes 
deformações. O MED não utiliza malhas para o cálculo da interação entre os ele-
mentos, permitindo que a modelagem não seja limitada pela magnitude das defor-
mações às quais o meio será submetido. Esse método considera a força resultante 
atuando em cada elemento e, a partir daí, calcula as suas velocidades e desloca-
mentos. Essa característica é fundamental para a modelagem de solos como argi-
las muito moles, em que se verificam a ocorrência de grandes deformações quando 
são aplicadas cargas comuns em projetos de infraestrutura de transportes.

O Exército Brasileiro tem executado ou apoiado obras em diversas regiões do 
país onde há presença de solos moles. É o caso da rodovia BR101 NE, nos esta-
dos de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte; dos aeroportos de Guarulhos, 
Porto Alegre, Vitória, Rio Branco, Grande Natal e São Gonçalo do Amarante; e dos 
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portos de Cai N’Água, no estado de Rondônia, e de São Francisco do Sul, no esta-
do de Santa Catarina.

Exemplos de obras de infraestrutura de transportes onde é fundamental 
o conhecimento sobre o comportamento dos solos moles são a construção de 
aterros sobre tais terrenos, a execução de obras de arte especiais, no caso da 
solicitação horizontal sofrida pelas estacas de encontros de ponte (efeito Tsche-
botarioff).

Uma característica importantíssima das argilas muito moles é sua coesivi-
dade. Portanto, para a simulação correta desse material é necessário que o mo-
delo apresente também essa característica e que ela seja controlada de forma a 
verificar-se a sua relação com os parâmetros conhecidos do solo.

Um dos parâmetros mais utilizados para a caracterização de um solo mole 
é a Resistência ao Cisalhamento não-drenada (Su). Existem inúmeros ensaios 
para a determinação do Su, tanto de campo como de laboratório, como o pe-
netrômetro de cone e ensaio de palheta (de campo), e os ensaios triaxiais e de 
cisalhamento direto (de laboratório). Dentre os ensaios de campo, o que tem 
apresentado maior eficiência associada a uma maior simplicidade (Stewart e 
Randolph, 1994), é Ensaio de Penetração de Barra-T (Ensaio de T-Bar).

Este trabalho apresenta a realização de ensaios virtuais de T-Bar, utilizan-
do uma ferramenta computacional desenvolvida utilizando o MED, e a compara-
ção entre os valores de Su obtidos a partir de ensaios virtuais e reais.

O ENSAIO DE T-BAR

Inicialmente, o ensaio de T-Bar foi desenvolvido em pequena escala para 
o estudo de argilas moles em laboratórios, usando modelos em centrífugas 
(Stewart e Randolph, 1991). Após a realização de um número considerável de 
ensaios, desenvolveu-se o equipamento em escala natural para a realização de 
ensaios de campo (Stewart e Randolph, 1994).

Aplicações deste ensaio já foram realizadas em alguns trabalhos acadê-
micos no Brasil. Macedo (2004) realizou uma série de ensaios de campo na 
argila cinza do Rio de Janeiro com um penetrômetro Barra-T confeccionado 
pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (COPPE/UFRJ). Os resultados 
foram comparados aos de ensaios de piezocone e de palheta, executados no 
mesmo lugar, e a ensaios triaxiais realizas com amostras do local. Verificou-se, 
também, nesse caso uma grande concordância entre os valores obtidos com 
o T-Bar e com os demais ensaios (Oliveira, 2005). Jannuzi, (2009) realizou a 
caracterização do solo mole de Sarapuí II através de ensaios de campo, reali-
zando, também, ensaios de T-Bar. Os resultados da pesquisa levaram à conclu-
são de que o T-Bar é uma poderosa ferramenta para a estimativa de um perfil 
contínuo de Su, tendo em vista a comparação de resultados deste ensaio com 
os de ensaios de cone e de palheta.
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O Equipamento
O penetrômetro T-Bar é constituído de uma barra cilíndrica de alumínio de 50 

mm de diâmetro e 200 mm de comprimento, anexada perpendicularmente a um 
penetrômetro de cone (Figura 1).

Figura 01 – Penetrômetro T-Bar para ensaio de campo (Stewart e Randolph, 1994)

A barra é empurrada para baixo, dentro do solo, a uma velocidade de 2 cm/s 
e a resistência à penetração é medida usando-se uma célula de carga.

Cálculo do Su

O cálculo do Su é realizado usando a solução plástica na pressão limite agin-
do num cilndro movendo-se lateralmente num solo puramente coesivo (RANDOL-
PH e HOULSBY 1984).

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

onde P é a força por unidade de comprimento atuando no cilindro; d é o diâ-
metro do cilindro; e Nb é o fator da barra.

O valor de Nb depende da rugosidade da superfície do cilindro e varia entre 9 e 
12, de acordo com seu fator de adesão (α). Os valores de α variam entre 0 (superfí-
cie perfeitamente lisa) a 1 (superfície altamente rugosa). RANDOLPH e HOULSBY 
(1984) recomendam a utilização de um valor intermediário para Nb de 10.5, para 
casos gerais.

A Figura 02 mostra os resultados de um ensaio de T-Bar realizado no campo 
comparado a resultados de ensaios de palheta e laboratório.
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Figura 02 - Comparação de resultados de ensaio de T-Bar aos de outros tipos de ensaio de campo 
(STEWART e RANDOLPH, 1994)

A FERRAMENTA COMPUTACIONAL

É utilizado para a realização das simulações do presente trabalho o aplicativo 
Visualizador de Elementos Discretos (VISED), desenvolvido em C++ , por MINATO et 
al. (2009).

O programa utiliza a biblioteca gráfica OpenGL©, capaz de produzir gráficos em 
tempo real com uma gama de efeitos, como texturização e animação. Para criar funcio-
nalidades de entrada e saída ao programa, foi adotado o OpenGL Utility Tools (GLUT).

O programa foi criado inicialmente com o objetivo de simular situações em que 
os meios são predominantemente descontínuos, como em solos ou em estruturas mo-
leculares, mas também tem sido utilizado para simular solos moles sujeitos a grandes 
deformações.

O modelo numérico adotado para o VISED foi, portanto, o MED, que aborda cada 
partícula do meio como um elemento rígido e independente. Essas partículas intera-
gem através de forças de contato, forças de campo e de elementos fictícios de ligação.

Programa VISED
O funcionamento do VISED gira em torno das leis de interação entre partí-

culas e os princípios de equilíbrio. O algoritmo utilizado para o desenvolvimento 
do software utiliza quatro principais processos, sendo eles: detecção de colisões; 
análise das forças de interação; cálculo de forças externas e vínculos; cálculo das 
novas velocidades e posições.

A primeira etapa do algoritmo, a detecção de colisões, consiste da identifica-
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ção dos elementos em contato, para que, posteriormente sejam calculadas as for-
ças geradas nestas colisões. Utiliza-se, para esta etapa, o algoritmo Munjiza-NBS 
(MUNJIZA, 2004), que é baseado no mapeamento direto.

As forças de interação, analisadas na segunda etapa, podem ser divididas 
basicamente em forças de contato e de campo. Neste trabalho será considerada 
uma força de campo modelada a partir do Potencial de Morse.

As forças de contato entre os elementos possuem uma componente normal 
e uma tangencial. A componente normal utiliza como parâmetros a rigidez normal 
(kn), associada à sobreposição dos elementos (un), e o amortecimento normal (cn), 
associada à componente normal da velocidade relativa entre os elementos, como 
mostrado abaixo:

  
         
A componente tangencial da força considera, em seu cálculo, o valor mínimo 

entre a força calculada considerando rigidez tangencial (kt), associado ao amorte-
cimento tangencial (ct) e à velocidade relativa tangencial (vt), e a força calculada 
considerando o atrito dinâmico (γ) e a componente normal (Fn):

        
As forças de ligação são geradas a partir das deformações de elementos fic-

tícios de ligação. Os elementos fictícios de ligação são constituídos por um com-
portamento elasto-plástico. Essas forças são calculadas, portanto, utilizando os 
seguintes parâmetros: Módulo de Young (E), Tensão de Escoamento (sE) e Defor-
mação de Ruptura (εr). Esses parâmetros são fornecidos pelo usuário como dados 
de entrada do programa. No caso das simulações aqui apresentadas os elemen-
tos de ligação não são empregados e, portanto, sE e εr não considerados para os 
cálculos.

A quarta e última etapa do algoritmo, que consiste da determinação da velo-
cidade e posição de cada elemento, processa através da resolução das equações 
diferenciais do equilíbrio, F = m d2u/dt2, a partir das condições iniciais pré-estabe-
lecidas. No programa executa-se uma solução numérica utilizando o Método das 
Diferenças Centrais (Krysl & Belytschko, 1998).

Força de Campo
O programa, de uma forma genérica, permite a consideração de variadas for-

mas de força de interação entre os elementos, a atuarem com intensidade, direção 
e sentido a serem determinados pela formulação dessa força.

Neste trabalho, optou-se por considerar uma força com características de mo-
delos de interação intermolecular. Considera-se uma atração entre os elementos 
até uma distância mínima entre eles a partir da qual é iniciada uma repulsão.

A formulação dessa interação é feita a partir da força de interação causada 
pela atuação do Potencial de Morse. A intensidade da força é obtida através da 
derivada do potencial em função da distância entre os elementos. As equações (4) 
e (5) mostram, respectivamente, o Potencial de Morse, e a força de interação entre 
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os elementos:

onde D é a profundidade do poço do potencial e representa a energia de 
dissociação (energia para a quebra da ligação), k possui dimensão do inverso do 
comprimento e está relacionado à largura do poço (Slade, 2009), x representa o 
distância entre os centros dos elementos e dist representa a distância de equilíbrio, 
ou seja, a distância entre os elementos na qual a força de campo é nula.

A força Fp atua na direção do vetor que une os centros dos elementos tendo 
seu sentido variado caso a intensidade da força seja positiva ou negativa, represen-
tando os casos de repulsão e atração entre os elementos, respectivamente.

A Figura 03 mostra um gráfico da intensidade da força de campo em função 
da distância entre os elementos.

Essa força, neste trabalho, tem o objetivo de modelar o resultado da atuação 
das diversas forças eletroquímicas atuantes entre as partículas de argila e a água 
e os diversos cátions e ânions presentes no solo.

Figura 03 – Gráfico da força de campo devida à atuação do Potencial de Morse 

Dados de Saída do Vised
O programa permite ao usuário gravar uma animação referente ao modelo re-

alizado, em arquivo formato DAT, que pode ser lido no próprio programa. Além dis-
so, uma função do software permite selecionar um elemento qualquer do domínio 
do modelo, denominado de “sensor”, para que algumas de suas atribuições sejam 
impressas num arquivo TXT, a cada iteração. Esse arquivo de saída fornece, para 
cada passo de tempo, as coordenadas da posição do centro do sensor, bem como 
as componentes em x e y da força resultante atuando nesse elemento.
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SOLO A SER MODELADO

Características do Solo
O solo a ser modelado é uma argila muito mole procedente de depósitos mari-

nhos da Baía de Guanabara, no estado do Rio de Janeiro – Brasil. Os dados a seguir 
representam a média de valores obtidos de um grande número de ensaios de campo e 
de laboratório realizados para caracterizar o solo da região (Oliveira, 2005).

O perfil de Su médio para a argila da Baía da Guanabara é dado pela Equação 6

sendo z em metros e Su em kPa.
O módulo de elasticidade do solo (E) foi obtido a partir de vários ensaios 

triaxiais, que têm grande variabilidade. Nesse caso, obteve-se uma relação aproxi-
mada entre o módulo de elasticidade e resistência não-drenada ao cisalhamento. 
Adotou-se o valor de E = 300 Su.

Valores de outros parâmetros deste solo são apresentados na Tabela 01.

Tabela 01: Parâmetros do solo a ser modelado

Parâmetro Valor
Índice de Plasticidade (IP) 90 a 120%
Limite de Liquidez (LL) 140 a 180%
Limite de Plasticidade (LP) 50%
Índide de vazios (e) 3,6 a 4,5
Peso Específico dos Sólidos (Gs) 2,49 a 2,68 kN/m3

Peso Específico Submerso (γsub) 2,5 a 4,5 kN/m3

Coeficiente de Adensamento (cv) 3 x 10-8 a 5 x 10-9 m2/s

O MODELO

As argilas moles são solos coesivos e, como no caso considerado neste traba-
lho, quando submetidas a uma umidade acima de seu limite de liquidez apresentam 
um comportamento próximo ao de um fluido. Esse comportamento ocorre devido a 
forças eletroquímicas atuando entre as partículas de argila, a água e os íons pre-
sentes no solo. De acordo com Mitchell (2005), a determinação dos valores dessas 
forças é impraticável, devido à grande complexidade da composição do solo e à 
variabilidade dos fatores ambientais atuantes ao logo de todo o seu processo de 
formação. Apesar disso, uma análise qualitativa das forças resultantes de atração e 
repulsam presentes no solo, apresentada também por Mitchell (2005), indica que, à 
medida que as partículas de argila se aproximam, atua entre elas uma força atrativa 
crescente atingindo um valor máximo, a partir do qual a força atrativa decresce até 
passar a ser uma força repulsiva, como pode ser observado na Figura 05.
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Figura 05 – Resultante das forças eletroquímicas de interação entre as partículas de argila (MITCHELL, 2005) 

Observa-se que essa força possui uma atuação semelhante ao apresentado 
na Figura 03.

De acordo com Caputo (1988), num solo que possui estrutura floculenta, que 
é caso do solo modelado neste trabalho, as suas partículas, ao se sedimentarem, 
organizam-se em arcos que, por sua vez, formam outros arcos. O modelo desenvol-
vido considera cada elemento discreto como um aglomerado de solo, um fragmento 
semelhante a essa segunda instância de organização das partículas, constituído por 
diversas partículas de argila, água e íons, que não são considerados individualmente.

As características de liquidez e coesividade do solo são conferidas ao modelo 
pela atuação da força de campo.

Dimensões do Modelo
A determinação das dimensões do modelo considera o passo de tempo ne-

cessário para a convergência do programa, que depende diretamente da magnitu-
de do raio do elemento discreto, e o número de elementos usados para representar 
o domínio, que influencia diretamente o tempo de processamento.

Portanto, optou-se por alterar a escala do modelo, utilizando-se um fator de 
escala N = 1/4. As relações entre os valores das propriedades físicas do modelo alte-ões entre os valores das propriedades físicas do modelo alte- entre os valores das propriedades físicas do modelo alte-
rado pelo fator de escala e solo real (protótipo) são apresentadas por Oliveira (2005).

Tabela 2: Relações de escala

PARÂMETRO RELAÇÃO DE ESCALA MODELO 
PROTÓTIPO

Gravidade N
Comprimento 1/N

Densidade 1
Massa 1/N3

Tensão 1
Deformação 1

Força 1/N2

Momento Fletor 1/N3

Tempo (difusão) 1/N2

Tempo (relaxação) 1
Fonte: (OLIVEIRA, 2005)



63 4o Trimestre de 2013 – 

Obteve-se, então, um domínio de 1,0 m de largura por 4,40 m de altura. O 
solo foi representado por 5.920 elementos discretos de 10 mm de raio cada um e 
o T-Bar, que possui um diâmetro real de 50 mm, foi representado por um elemento 
discreto de 100 mm de raio.

Parâmetros de Entrada do Vised para Cálculo das Forças de Contato
O VISED utiliza como parâmetros de entrada para o cálculo das forças de 

contato o Peso Específico (γ), o Módulo de Young (E), o Atrito (m) e Damping (cn,t). 
Inicialmente pretendia-se simular o T-Bar deslocando-se por 1,0 m.

O módulo de elasticidade é obtido de acordo com sua supracitada relação 
com Su, considerando-se o valor de Su a uma profundidade de 0,5 m, uma vez que 
o ensaio virtual será realizado até uma profundidade de, aproximadamente, 1,0 m. 
Os valores de atrito e damping adotados foram os definidos por Silva (2010).

Os valores dos parâmetros utilizados são apresentados na Tabela 3.

Tabela 3: Valores dos parâmetros de entrada do VISED para cálculo da força de contato

Parâmetro Valor
Peso Específico (γ) 3,5 kN/m3

Módulo de Young (E) 222 kPa
Tensão de Escoamento (σR) 4,94 kPa
Deformação de Ruptura (εR ) 0,022

Atrito (m) 0,05
Damping (cn,t) 3,5 kg/s

Parâmetros de Entrada do VISED para Cálculo das Forças de Campo
O parâmetro dist teve seu valor mantido constante igual a 0,04 m, a fim de 

que os elementos, sob a ação da força de contato, permanecessem espaçados no 
equilíbrio e, portanto, diminuindo o número de elementos necessários para ocupar 
uma mesma área do domínio e diminuindo, também, o tempo de processamento.

Foi considerado, também, na equação da força de campo implementada no 
programa, um termo de amortecimento, proporcional à componente da velocidade 
relativa entre os elementos e na direção do vetor que liga os centros desses ele-
mentos, em sentido contrário ao dessa componente. Esse fator que é associado 
à velocidade relativa é denominado de amortecimento (h). Esse parâmetro possui 
o mesmo significado físico do amortecimento utilizado para o cálculo da forças de 
contato, a partir deste ponto chamado de damping para diferenciação dos parâme-
tros adotados para o cálculo das forças de contato e de campo.

Foram, então, realizadas três séries de simulações, variando-se D, k e h, con-
forme apresentado na Tabela 03. A série 1 corresponde à variação do parâmetro D, 
a série 2, do parâmetro k e a série 3, do parâmetro h.
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Tabela 04 – Valores dos parâmetros de entrada do Vised para cálculo da força de campo

SÉRIE MODELO

PARÂMETROS DA FORÇA DE CAMPO

Alcance (m) k (m-1) D (J)
Amortecimento 

(kg/s)
Dist (m)

1 1.1.1 1,00E-01 6,00E+01 5,20E-02 5,00E+02 4,00E-02

1 1.1.2 1,00E-01 6,00E+01 5,40E-02 5,00E+02 4,00E-02

1 1.1.3 1,00E-01 6,00E+01 5,60E-02 5,00E+02 4,00E-02

1 1.1.4 1,00E-01 6,00E+01 5,80E-02 5,00E+02 4,00E-02

1 1.1.5 1,00E-01 6,00E+01 6,00E-02 5,00E+02 4,00E-02

1 1.1.6 1,00E-01 6,00E+01 6,20E-02 5,00E+02 4,00E-02

1 1.1.7 1,00E-01 6,00E+01 6,40E-02 5,00E+02 4,00E-02

1 1.1.8 1,00E-01 6,00E+01 6,60E-02 5,00E+02 4,00E-02

1 1.1.9 1,00E-01 6,00E+01 7,00E-02 5,00E+02 4,00E-02

1 1.1.10 1,00E-01 6,00E+01 7,50E-02 5,00E+02 4,00E-02

1 1.1.11 1,00E-01 6,00E+01 8,00E-02 5,00E+02 4,00E-02

1 1.1.12 1,00E-01 6,00E+01 8,50E-02 5,00E+02 4,00E-02

1 1.1.13 1,00E-01 6,00E+01 9,00E-02 5,00E+02 4,00E-02

1 1.1.14 1,00E-01 6,00E+01 9,70E-02 5,00E+02 4,00E-02

1 1.1.15 1,00E-01 6,00E+01 1,05E-01 5,00E+02 4,00E-02

1 1.1.16 1,00E-01 6,00E+01 1,15E-01 5,00E+02 4,00E-02

1 1.1.17 1,00E-01 6,00E+01 3,00E-01 5,00E+02 4,00E-02

1 1.1.18 1,00E-01 6,00E+01 4,00E-01 5,00E+02 4,00E-02

2 1.2.1 1,00E-01 3,00E+01 5,20E-02 5,00E+02 4,00E-02

2 1.2.2 1,00E-01 3,50E+01 5,20E-02 5,00E+02 4,00E-02

2 1.2.3 1,00E-01 6,50E+01 5,20E-02 5,00E+02 4,00E-02

2 1.2.4 1,00E-01 7,00E+01 5,20E-02 5,00E+02 4,00E-02

3 1.3.1 1,00E-01 6,00E+01 5,20E-02 1,00E+00 4,00E-02

3 1.3.2 1,00E-01 6,00E+01 5,20E-02 1,00E+01 4,00E-02

3 1.3.3 1,00E-01 6,00E+01 5,20E-02 5,00E+01 4,00E-02

3 1.3.4 1,00E-01 6,00E+01 5,20E-02 1,00E+02 4,00E-02

3 1.3.5 1,00E-01 6,00E+01 5,20E-02 5,50E+02 4,00E-02

3 1.3.6 1,00E-01 6,00E+01 5,20E-02 6,00E+02 4,00E-02

3 1.3.7 1,00E-01 6,00E+01 5,20E-02 6,50E+02 4,00E-02

3 1.3.8 1,00E-01 6,00E+01 5,20E-02 7,00E+02 4,00E-02

3 1.3.9 1,00E-01 6,00E+01 5,20E-02 7,50E+02 4,00E-02

3 1.3.10 1,00E-01 6,00E+01 5,20E-02 1,00E+03 4,00E-02

3 1.3.11 1,00E-01 6,00E+01 5,20E-02 1,25E+03 4,00E-02

3 1.3.12 1,00E-01 6,00E+01 5,20E-02 1,50E+03 4,00E-02

3 1.3.13 1,00E-01 6,00E+01 5,20E-02 1,75E+03 4,00E-02

3 1.3.14 1,00E-01 6,00E+01 5,20E-02 2,00E+03 4,00E-02

ENSAIOS VIRTUAIS

Foram realizados 36 ensaios, cada um com um número total de 5.921 ele-
mentos discretos, um elemento representando o T-Bar e os demais representando 
o solo. O tempo de simulção foi de 60 s. O tempo de processamento, numa máqui-
na cuja configuração consiste de processador Intel® Core ™ Quad CPU Q9550 @ 
2.83 GHz, 3.24 GB de RAM, foi, em média, de 15 h.
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Figura 06 – Ensaio virtual de T-Bar 

RESULTADOS

Os resultados de cada ensaio virtual consistem de um gráfico com a curva 
dos valores de “Su calculado” em função da profundidade. Nesse mesmo gráfico 
são plotadas duas retas: a reta equivalente à Equação 6, referente a uma média de 
valores de Su obtidos em ensaios reais, referida também como “Su esperado”, e a 
reta gerada através da função estatística “Linha de Tendência” do Excel, referida 
também como “Linha de Tendência” de Su calculado”.

As comparações entre os valores dos ensaios virtuais e dos ensaios reais 
são feitas através da comparação das inclinações e coeficientes lineares das retas 
“Tendência Linear de Su calculado” e “Su esperado”. Além disso, para se verificar 
as variações ocorridas entre os ensaios é calculado o valor de R2, coeficiente de 
determinação da linha de tendência, função estatística do Excel que mostra o quan-
to os valores de Su calculado se aproximam de sua Tendência Linear.

Verificou-se, ao longo da execução das simulações, a necessidade do empre-
go de uma constante de proporcionalidade (C) a fim de que os valores dos ensaios 
virtuais fossem compatíveis com os reais. O comportamento físico do modelo já 
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se apresentava similar ao do solo real, portanto a utilização dessa constante é 
aceitável e representa apenas um ajuste matemático da magnitude dos valores 
calculados. O valor adotado é de C = 1/N = 4, portanto, o valores considerados nas 
análises são os obtidos pela Equação 1 multiplicados por 4 (Carvalho, 2012)

Os resultados das simulações são apresentados na Tabela 5. Observa-se que 
a variação do parâmetro D (série 1) não alterou consideravelmente os valores de 
inclinação da reta Linha de Tendência de Su calculado, com exceção do modelo 
1.1.18, que apresentou um valor bem abaixo dos demais, o R2, porém, diminuiu 
expressivamente com essa variação. Isso o aumento desse parâmetro gera maior 
dispersão dos resultados. Com relação aos resultados da Série 2, foi observado 
que valores de k adotados para os modelos 1.2.1 e 1.2.2 geraram valores de força 
de repulsão insuficientes para evitar que houvesse sobreposição dos elementos 
discretos no fundo do domínio do problema, como pode ser visto na Figura 7. Foi 
verificado, pelos resultados da série 4, que a aumento de h gerou aumento da incli-
nação da reta Linha de Tendência de Su calculado e também aumento de R2, com 
exceção do modelo 1.3.14.

Tabela 4: Valores dos parâmetros de entrada do VISED para cálculo da força de campo

SÉRIE MODELO a(coef angular) b(coef linear) R2

1 1.1.1 -0,7135 0,1191 0,6448

1 1.1.2 -0,6796 0,1007 0,6654

1 1.1.3 -0,7532 0,1396 0,6104

1 1.1.4 -0,6692 0,1421 0,5755

1 1.1.5 -0,6361 0,1433 0,5592

1 1.1.6 -0,7144 0,0770 0,6304

1 1.1.7 -0,7282 0,1376 0,5572

1 1.1.8 -0,7616 0,1035 0,6399

1 1.1.9 -0,6892 0,1435 0,5340

1 1.1.10 -0,6594 0,1227 0,4772

1 1.1.11 -0,6446 0,1304 0,4701

1 1.1.12 -0,6381 0,1114 0,4913

1 1.1.13 -0,7012 0,1306 0,4242

1 1.1.14 -0,6390 0,1448 0,3758

1 1.1.15 -0,6396 0,1111 0,4912

1 1.1.16 -0,7615 0,1427 0,4522

1 1.1.17 -0,6990 0,1493 0,0903

1 1.1.18 -0,3743 0,1480 0,0271

2 1.2.1 -0,0843 0,4415 0,0032

2 1.2.2 -3,4361 -0,2941 0,7276

2 1.2.3 -0,6553 0,1164 0,4601

2 1.2.4 -0,6556 0,0876 0,3688

3 1.3.1 0,0010 -0,1128 0,0000

3 1.3.2 0,0235 0,0650 0,0005

3 1.3.3 -0,0177 0,0942 0,0001

3 1.3.4 -0,2421 0,0880 0,1261

3 1.3.5 -0,7182 0,1121 0,6563
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SÉRIE MODELO a(coef angular) b(coef linear) R2

3 1.3.6 -0,7661 0,1342 0,6334

3 1.3.7 -0,8056 0,1294 0,6841

3 1.3.8 -0,8819 0,1207 0,7105

3 1.3.9 -0,9435 0,1041 0,7217

3 1.3.10 -1,0714 0,1324 0,7276

3 1.3.11 -1,2271 0,1388 0,7505

3 1.3.12 -1,3191 0,1968 0,7496

3 1.3.13 -1,5106 0,1689 0,7821

3 1.3.14 -1,4543 0,2571 0,6678

Figura 07  – Visualização da sobreposição de elementos discretos no fundo do domínio (CARVALHO, 2012)

A Figura 07 mostra o gráfico de comparação entre os resultados de ensaio vir-
tual e real, considerando o modelo 1.3.11, que apresentou a melhor aproximação. 
Observa-se que os valores da reta Linha de Tendência de Su calculado praticamen-
te coincidem com reta de valores de ensaios reais, Su esperado.
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Figura 08 – Comparação entre resultados dos Ensaio Virtuais e resultados de Ensaios Reais: Modelo 1.3.14 
(Carvalho, 2012).

Os arquivos gráficos de saída do programa apresentaram, também, um com-
portamento do solo, ao longo do desenvolvimento do ensaio, semelhante ao obser-
vado em ensaios reais. Há a formação de uma “cunha de compressão” no solo ime-
diatamente abaixo do T-Bar e um fluxo circular do solo em torno da barra (Figura 09).

Figura 09 – Formação de cunha de compressão abaixo do T-Bar e fluxo circular do solo em torno da barra, 
ambos representados pelas cores referentes à direção de deslocamento de cada elemento discreto (Carva-

lho, 2012).
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CONCLUSÃO

A utilização de uma força de campo para conferir ao modelo a característica 
de coesividade do solo permitiu que os resultados dos ensaios virtuais fossem se-
melhantes aos de ensaios reais, o que pode ser verificado tanto pela comparação 
entre os valores de Su esperados e calculados, como pela saída gráfica do VISED, 
que demonstrou o comportamento do modelo semelhante ao do solo real.

Como observado na Figura 02, no ensaio real ocorre uma certa oscilação no 
valores do ensaio, à medida que o T-Bar se desloca para dentro do solo. Esse com-
portamento ocorreu também no ensaio virtual (Figura 08), o que mostra a sua boa 
representação da realidade.

O ensaio modelado considerou as grandes deformações do solo mole, supe-
rando uma grande dificuldade encontrada na utilização de outros métodos numéri-
cos como o MEF e o MDF.

Problemas típicos de infra-estrutura de transportes, envolvendo o comporta-
mento de solos moles podem ser estudados através da modelagem desenvolvida, 
como o deslocamento de dutos enterrados e o esforço lateral em estacas circulares 
de encontros de ponte, uma vez que esses problemas envolvem a mesma modela-
gem física utilizada para o desenvolvimento do ensaio de T-Bar.
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