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6
Análise de Aterros Via MEF

Geometricamente os aterros são estruturas muito simples. No entanto, o
material envolvido pode variar amplamente, variando de argilas moles, argilas
compactadas ou rochas duras. Estas estruturas frequentemente usadas para reter
água, como os diques de proteção (para retenção de simples inundações) e como
as barragens de centenas de metros de altura (para reter milhões de metros cúbicos
de água) também são utilizadas para apoiar estruturas como estradas, ferrovias,
recuperação de terras, eliminação de resíduos e outros.
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Estas obras são construídas com certa sequência de operações. Quando o
material envolvido tem um comportamento não-linear, os resultados das análises
efetuadas em uma única etapa diferem dos resultados das análises efetuadas em
várias etapas ou levando em conta a sequência construtiva. O resultado final é,
portanto, dependente das variações intermediárias da geometria, do carregamento,
das condições de contorno e das trajetórias de tensão (Nogueira 1998).
As representações apropriadas do comportamento do material, juntamente
com a simulação adequada das diferentes etapas envolvidas no processo
construtivo de uma obra geotécnica, são, portanto, relevantes na compreensão do
comportamento e na execução de projetos desses tipos de obras.
Neste capítulo, apresentam-se alguns aspectos envolvidos na simulação
numérica através de MEF usando simulação 3D em aterros. As etapas de
construção destas estruturas são simuladas e os resultados são apresentados em
termos dos deslocamentos verticais e horizontais em pontos de interesse, assim
como em termos das trajetórias de tensões seguidas em pontos estratégicos.
6.1.
Trajetória de Tensões
Uma grande variedade de trajetória de tensões ocorre neste tipo de
estruturas, e muitas vezes elas são acompanhadas por uma grande rotação das
tensões principais e podem ser muito complexos durante as etapas de enchimento
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no caso de aterros das barragens, e em todos os aterros em geral durante a etapa da
construção.
Com o objetivo de avaliar estas tensões, foi simulado um aterro, de uma
barragem homogênea, como apresentado na Figura 6.1. O aterro apresenta as
seguintes dimensões: 140m de altura, 735 m de largura na base, 25m de largura na
crista e comprimento de 140 m. A base da fundação é considerada rígida e rugosa.
H/4 = 35m

1

H = 140m
2.5

base rígida e rugosa
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5.25H = 735m

Figura 6.1 – Geometria de uma barragem de terra homogênea.

A malha de elementos finitos mostrada na Figura 6.2 foi gerada levando
em conta a simetria, consta de 1575 elementos isoparamétricos C20, e 7680 nós.
Foram simuladas com diferentes condições de contorno, para simular estados de
comportamento tridimensional: a) base fixa nas 3 direções e laterais fixas em suas
direções normais; b) base fixa nas 3 direções e a face para X=0 fixa em sua
direção normal.

Figura 6.2 – Malha de elementos finitos para o aterro.
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A construção de aterros é feita invariavelmente em camadas, portanto, a
simulação numérica dessas obras via MEF envolve a solução em etapas em
função do número de camadas que se pretende aterrar em cada etapa. Neste
trabalho, foram conduzidas as simulações da construção em uma única etapa (15
camadas de uma só vez), em 5 etapas (3 camadas por etapa) e por fim em 15
etapas (1 camada por etapa), tal como ilustra a Figura 6.3.

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0821570/CA

a) Simulação em 5 etapas

b) Simulação em 15 etapas

Figura 6.3 – Simulação da construção de aterros.

Os parâmetros de solo empregado, assim como os modelos constitutivos,
são mostrados na Tabela 6.1. Em ambos os casos, o peso específico do solo
considerado na análise foi de 20,5 kN/m3.

Tabela 6.1 – Parâmetros dos solos empregados para as análises.

Modelo Mohr Coulomb
Modificado
E = 10000 kPa
ν = 0,25
c = 1.0 kPa

Modelo de Lade - Kim
K = 55,3
kur = 55,3
n = 0,43

c = 0,00581
P = 1,52
ψ = -3,08

ϕ = ψ = 30°
a = 0,05

ν = 0,33
η = 17,9

µ = 4,24
h = 0,854

ϕT = 29.5°

m = 0,55

α = 0,407

Alguns pontos definidos como pontos de controle foram adotados para
acompanhar os resultados das análises em termos dos deslocamentos e das
trajetórias de tensão. A Figura 6.4 indica estes pontos localizados na seção ao
centro da largura do aterro.
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L1
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L2
C

L3

B
P

A

Figura 6.4 – Localização dos pontos de controle.
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Os pontos de controle, indicados na Figura 6.4, correspondem às linhas
L1, L2 e L3. A linha L1 corresponde ao eixo central da simetria do aterro. A linha
L2 é traçada perpendicular à face inclinada do aterro passando pela metade do seu
comprimento, identificando-se 3 pontos A, B e C. A linha L3 foi traçada à meia
altura do aterro e assim como os pontos P e Q foram localizados na base e na
crista do aterro, respectivamente.
Pretende-se com estes exemplos verificar as implementações numéricas de
simulações de construção de aterros utilizando malhas 3D. Na versão 2D do
ANLOG, já haviam sido implementadas situações de aterro e escavações,
fornecendo bons resultados em quanto as simulações construtivas de obras
geotécnicas (Nogueira 1998).
Uma revisão de diferentes leis constitutivas utilizadas na análise numérica
de barragens de aterro pode ser encontrada em publicações de Naylor et al,(1981),
e Duncan (1992), onde formulações elásticas foram empregadas na análise (Potts,
Zadravkoviv 2001)
As relações elasto-plásticas são capazes de modelar o comportamento mais
real de alguns solos. Levando-se em conta a influencia da trajetória de tensões no
comportamento elasto-plástico do solo, uma análise via MEF deve proporcionar
uma melhor previsão de tensões. Apesar da existência de diferentes modelos
constitutivas elasto-plásticos estes não tem sido amplamente utilizado. (Potts e
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Zdravkovic 2001) descrevem que uma razão para este fato pode ser a
complexidade considerável de tais análises.
6.2.
Análise e discussão dos resultados.
Com as condições de contorno adotadas, foram avaliadas a análises dos
aterros, obtendo resultados nas linhas de controle previstas. Os resultados
descritos e analisados a seguir foram obtidos considerando uma análise elastoplástica. Foram considerados solos de comportamento de acordo ao Modelo Mohr
Coulomb Modificado e outro de acordo ao Modelo Lade-Kim.
Clough e Wodward (1967) mostraram que o resultado de uma análise via
MEF de construção de aterros é altamente dependente do número de etapas de
construção, mesmo sendo analisadas com materiais de comportamento linear
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elástico.
Vários estudos têm sido feitos em aterros para se definir o número ideal de
etapas de simulação numérica de aterros. (Nogueira 1998) descreveu que o
numero de camadas depende de fatores como: regiões de interesse, a fundação do
aterro, e variáveis que se desejam investigar, tais como deslocamentos, tensões ou
ambos.
Quando o interesse é apenas analisar a fundação do aterro, este pode ser
simulado numa única camada. Porém, quando o objeto do estudo é o aterro
propriamente dito, ele deve ser simulado em várias camadas.
As simulações foram feita em: 5 camadas, 15 camadas e outra numa única
camada, a fim de obter resultados de deslocamentos e tensões nos pontos de
controle, assim como a trajetória de tensões na linha L2, e deslocamentos nas
linhas L1 e L3 definidas inicialmente.
Os deslocamentos obtidos na crista do aterro (ponto Q) da Figura 6.4 são
apresentados na tabela 6.2, em função do número de camadas e o modelo
constitutivo empregado.
No caso dos deslocamentos presenta variação entre um modelo e outro, no
entanto as tensões obtidas através dos modelos não apresentaram uma diferença
significativa.
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Tabela 6.2 – Resultado dos deslocamentos na crista do aterro segundo o modelo
constitutivo empregado e o número de etapas da construção do aterro.

N° Etapas
1
5
15

Dx (cm)
Dy (cm)
Mohr Coulomb
Mohr Coulomb
Lade - kim
Lade - kim
Modificado
Modificado
3,02
3,63
140,3
154,7
2,72
3,01
25,1
25,9
2,89
3,27
14,8
22,8

A Figura 6.5 apresenta os resultados dos deslocamentos verticais ao longo
da linha L1. Para as etapas de construção, pode-se observar que em, termos de
deslocamento, a solução numérica é afetada pelo número de camadas. Os
deslocamentos verticais máximos, numa analise em mais de uma etapa ou
camada, não se localiza no topo, e sim na região central. A diferença entre os

como pode ser observado.
140

120
Deslocamento Vertical
15 Etapas
5 Etapas
1 Etapa

100

80
H (m)
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resultados, no entanto, diminui à medida que se aumenta o numero de camadas

60

40

20

0
0

-20 -40 -60 -80 -100 -120 -140 -160
DV (cm)

Figura 6.5 – Deslocamento vertical ao longo da linha L1.
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Clough e Woodward (1976) verificaram também que na analise de uma
barragem homogênea, os valores dos recalques eram muito aproximados quando
da sete ou quatorze camadas eram utilizadas, tendo desta observação sugerido o
emprego de apenas sete camadas. Naylor et al (1981) indicam que
aproximadamente dez camadas tem sido utilizadas nas análises de grandes
barragens, tipicamente, podendo este numero ser consideravelmente reduzido com
provavelmente poucos efeitos nos resultados.

A trajetória das tensões na linha L2 é apresentada na Figura 6.6 e Figura 6.7,
tanto em trajetória de tensões do Lambe e de Cambridge. Pode-se observar que as
trajetórias de tensões não seguem a trajetória (Ko = 1-senϕ) ou Ko obtido a partir
de ensaios oedométricos, isto é devido à influência da tensão intermediaria e a

construção dos aterros, ou enchimento no caso de aterros de barragem. Neste caso
a analise 3D tem uma vantagem, de se levar em conta a tensão intermediaria para
o calculo da trajetória das tensões segundo Cambridge.
900
Trajetória de tensões
Ponto A
Ponto B
Ponto C
K0

800
700
q = (3I2D)1/2 (kPa)
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forte rotação das tensões principais, que acontecem durante as etapas de

600
500
400
300
200
100
0
0

200

400

6 00
p = I1 /3 (kPa)

800

1000

Figura 6.6 - Trajetória de tensões ao longo La linha L2 (segundo Cambridge).
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700
Trajetória de tensões
Ponto A
Ponto B
Ponto C
K0

q = (σ1 −σ 3)/2 (kPa)

600
500
400
300
200
100
0
0

200

400

600
800
p = (σ1 +σ3)/2 (kPa)

1000

1200

A Figura 6.8 apresenta a trajetória das tensões avaliadas no ponto P,
localizado no centro da base do aterro (ver Figura 6.4), a trajetória de tensões
obtida para uma simulação de construção do aterro, adotando-se só uma única
etapa e outra realizada em 15 etapas são coincidentes no ponto final, mostrando
uma leve variação.
1400
Trajetória de tensões
Ponto P (1 Etapa)
K0

1200
q = (σ1 −σ3)/2 (kPa)
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Figura 6.7 - Trajetória de tensões ao longo da linha L2 (segundo Lambe).
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Figura 6.8 – Trajetória de tensões no ponto P.
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Apresentam-se na Figura 6.9 os deslocamentos horizontais avaliados ao
longo da linha L3. Neste caso a análise de uma única camada forneceu valores de
deslocamento maiores. Para aterros simulados em 5 etapas, os deslocamentos
horizontais foram obtidas próximos aos da uma única camada. Considerando a
análise em 15 etapas foram obtidos valores menores de deslocamento horizontal.
Os deslocamentos próximos à metade do comprimento do aterro são maiores.
200
180
160
Deslocamento Vertical
15 Etapas
5 Etapas
1 Etapa

120
L (m)
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Figura 6.9 – Deslocamento ao longo da linha L3.

Na Figura 6.10 e Figura 6.11 podem-se observar as distribuições dos
deslocamentos no corpo do aterro. Eles foram obtidos como foi mostrado
anteriormente em curvas geradas ao longo das linhas L1 e L3. Os deslocamentos
verticais são maiores no ponto meio da altura do aterro, e os maiores
deslocamentos no eixo x se concentram mais próximos à face inclinada e na meia
altura, como foi mostrada na Figura 6.9.
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Figura 6.10 - Distribuição dos deslocamentos em X no aterro simulado em 15 etapas.

Figura 6.11 – Distribuição dos deslocamentos em Y no aterro simulado em 15 etapas.

Já a Figura 6.12 e Figura 6.13 apresentam os deslocamentos tanto em x
como em y, considerando a construção do aterro numa única etapa. Pode-se
observar como as mesmas foram obtidas nas Figuras 6.5 e 6.9. Os deslocamentos
em y são maiores no topo do aterro. No caso dos deslocamentos em x, se
aproximam dos resultados obtidos em um número maior de etapas.
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Figura 6.12 - Distribuição dos deslocamentos em X no aterro simulado em 1 etapa

Figura 6.13 - Distribuição dos deslocamentos em Y no aterro simulado em 1 etapa.

Em uma tentativa de ajustar os dados de ensaios edométricos, em materiais
granulares, Rowe(1971) formulou a expressão 6.1, onde Pa é a pressão
atmosférica nas mesmas unidades que σa, C e D são parâmetros adimensionais.
Skainer (1975) utilizou a formulação de Rowe para obter os deslocamentos
verticais sob o centro de um aterro de altura H e peso unitário do material γ, e
obteve a relação 6.2, conforme descrito em Potts e Zdravkovic (2001).

σ
ε ν = C  a
 Pa





D

(6.1)

112

C1γ D
D +1
S=
H D +1 − (H − h ) − h D +1
D +1

[

]

(6.2)

onde C1 = C/PaD, e os deslocamentos verticais calculados a cada altura h.
Através

da

expressão

6.2,

pode-se comparar os

resultados

dos

deslocamentos obtidos nas simulações de aterro segundo o numero de etapas e
assim proporcionar uma visão do efeito da compactação na modelagem dos
aterros.
A Figura 6.14 apresenta os resultados obtidos das simulações de construção
de aterros, em 4 etapas e outra em 15 etapas, e comparados com a curva da
solução analítica através da expressão 6.2, pode-se observar que no caso da
simulação em 15 etapas, os deslocamentos verticais obtidos se aproximam à

140

120
Deslocamento Vertical
Analítico
4 Etapas
15 Etapas

100

80
H (m)
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solução analítica.
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Figura 6.14 – Deslocamento vertical na linha L2 (segundo proposto por skainer)
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O valor de deslocamento zero no topo do aterro, e devido ao fato de calculo
descrito por Wood-Ward(1967) e Poulos, Broker e Ring (1972), onde o valor
do deslocamento num determinado ponto obtido em um analise do aterro por
etapas é subtraído pelo deslocamento nesse ponto obtido através de uma única
camada.
Diferentes leis constitutivas utilizadas na analise numérica de barragens de
aterro podem ser encontrados em publicações por Naylor (1981), e Duncan
(1992), onde formulações elásticas e elasto-plásticas foram empregadas nos
analises. As formulações elasto-plásticas, não têm sido utilizadas amplamente na
pratica embora eles representem o comportamento mais real dos solos, pelas
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complexidades consideradas de estes analises.

