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A.1 INTRODUÇÃO 

 

 

O equipamento de centrifuga empregado em geotecnia é antigo. 

(NIYAMA et al., 1992) afirma que este equipamento foi apresentado pela 

primeira vez em uma Conferência Internacional de Mecânica dos Solos e 

Fundações, em 1936, em Cambridge. Esse trabalho descreve a história das 

centrífugas no mundo e justifica o emprego nas atividades da engenharia. 

Segundo esse trabalho, informa que o grande aumento do emprego 

de centrífugas se dá pelo fato de possibilitarem avaliar melhor o complexo 

comportamento dos solos no sentido de aferir e validar as previsões e 

projetos resultantes da modelagem matemática. Outra justificativa para o 

aumento significativo vem das obras de grande porte, seria desejável a 

construção de protótipos em escala natural para obtenção de dados 

confiáveis, que na maioria dos casos é inviável por razões de custo e tempo.  

Essas máquinas em geral, movimentam-se na horizontal, num plano 

perpendicular ao eixo vertical de rotação. Existindo, ainda, outros tipos de 

configuração nas quais o eixo de rotação é horizontal (o movimento dos 

modelos ocorrem no plano vertical), ou aquelas que podem operar nos dois 

planos. São constituídas ainda por braços giratórios acoplados a um eixo 

possuindo em suas extremidades caixas container onde os modelos são 

acomodados, ou uma caixa container com o modelo e a outra como 

contrapeso no lado oposto. Os containeres são geralmente retangulares e o 

eixo é movimentado por um motor controlado por sistema eletrônico de 

rotações com um mecanismo de freio, que auxilia nos controles dos 

movimentos. Por segurança, os containeres, os braços e o eixo são 

envolvidos por caixas circulares em aço ou então são instalados em salas 

especiais bunkeres, geralmente abaixo do solo, onde o operador observa o 

movimento de modo remoto. Os braços giram em velocidades que permitem 

atingir acelerações da ordem de 200 ~ 300 vezes a força da gravidade, 

dependendo da capacidade do equipamento. 



Apêndice A – Equipamento de Centrífuga IPT 151

A nomenclatura usual para indicar a capacidade das centrífugas é 

expressa em (g.ton.), que representa a capacidade de aceleração máxima 

(g) multiplicada pelo peso do container com o modelo, instrumentação e 

atuadores (ton). Nas Figuras A.1 e A.2 apresentam-se alguns tipos de 

centrífugas utilizadas por pesquisadores. 

 
Figura A.1. – Centrífuga do Laboratório Central des Ponts et Chausèes – 

França, (LCPC, 2002) 

 
Figura A.2 – Centrífuga da Public Works Research Institute – Japão, 

(GEOTECH, 2002) 
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A.2 CENTRÍFUGA IPT 

 

 

No trabalho de (NIYAMA et al., 1994) também são apresentados os 

detalhamentos de projeto da centrífuga IPT e os ensaios desenvolvidos com 

esse equipamento. Na Figura A.3 apresenta-se a centrífuga IPT de forma 

panorâmica. 

 

 
Figura A.3 – Centrífuga IPT, (NIYAMA et al., 1994) 

 

As principais características do equipamento são: diâmetro nominal 

de 1,50 m, aceleração máxima de 200 g, capacidade máxima do cesto de 50 

kg (0,5 kN), rotação máxima de 451 rpm e capacidade de 10 g.ton. 

O braço da centrífuga é simétrico em relação ao seu eixo de rotação 

(sentido vertical fixo). A carcaça fica suspensa a 38 cm do chão e fixada 

sobre uma estrutura metálica que por sua vez fixa ao chão por chumbadores 

e placas de neoprenes para isolação ativa das vibrações. As dimensões dos 

cestos são de 250x300x130mm (altura x comprimento x largura), 

construídos em aço conforme descrito em (NIYAMA et al., 1994). 
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O acionamento da centrífuga é feito por um motor AC de 4 pólos, 3 

CV, 220 V, trifásico, controlado por um inversor de freqüência. A transmissão 

da potência do motor para o eixo principal é feita por correias. O motor é 

fixado a uma estrutura basculante e pode ser regulada por um eixo 

rosqueado à estrutura principal, ajustando-se a tensão da correia. 

O sistema de controle e aquisição de dados de instrumentação 

desenvolvidos para realização dos ensaios na centrífuga compreende 

diversos módulos e subsistemas, cujo aspecto esquemático pode ser visto 

na Figura A.4.  

O sistema de controle e aquisição de dados de instrumentação da 

centrífuga é basicamente constituído de sistema de controle central, 

subsistema de aquisição de dados de instrumentação, subsistema de 

controle de rotação da centrífuga, subsistema de aquisição e tratamento de 

imagens. 

 

 

 
 

Figura A.4 - Esquema geral dos sistemas da centrífuga IPT, (NIYAMA et al., 

1994) 
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A.3 CONCEITO DE MODELAGEM FÍSICA 

 

 

De acordo com (CANDEIAS, 1999) a necessidade de compreender a 

realidade física levou ao desenvolvimento de teorias interpretativas para 

explicar racionalmente a ocorrência dos mais diversos fenômenos que 

existem na natureza ou aqueles produzidos artificialmente. Pode-se afirmar 

que qualquer teoria é constituída por um conjunto de pressupostos ou 

hipóteses, um raciocínio matemático, que na grande maioria geram 

resultados ou soluções. O primeiro requisito para validar uma teoria consiste 

na adequação das hipóteses, baseada na evidência. O segundo consiste na 

adequação do resultado, quando confrontado com a realidade. 

Numa teoria, quando ambos os requisitos citados são satisfeitos, a lei 

da solução altera-se para a lei do fenômeno, refletindo assim, o avanço do 

conhecimento. A validade de uma teoria só pode ser aferida mediante a 

observação direta do fenômeno, verificando se a solução obtida é suportada 

pela contrapartida real. Às vezes, quando depara-se com fenômenos que 

intervêm materiais naturais, na caracterização inicial do problema depara-se 

com dificuldades, por um lado, porque as propriedades dos materiais variam 

de ponto a ponto, muitas vezes não sendo possível obter uma 

caracterização completa dessa variação, por outro, porque as próprias 

intervenções, tendo em vista a caracterização dos meios em estudo, podem 

sofrer alterações de algumas das características que se pretende conhecer, 

introduzindo um elevado grau de incerteza na particularidade das hipóteses 

do problema. Uma das formas de caracterizar tal problema consiste em 

reproduzir, sob condições controladas, o fenômeno em análise. Esta 

reprodução é normalmente chamada de ensaio de modelo físico. Por uma 

questão de economia, há ainda, uma vantagem grande em proceder essa 

reprodução por meio de escala reduzida (CANDEIAS, 1999). 
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A.4 MODELAGEM FÍSICA 

 

 

“Protótipo é um objeto ou fenômeno em estudo que possui uma 

contrapartida real, como uma estrutura construída, cujo comportamento 

pretende-se conhecer quando submetida a determinadas ações, ou uma 

contrapartida idealizada, como uma estrutura projetada cuja solução de 

dimensionamento se pretende testar nas condições de trabalho a que ficará 

submetida após a sua construção. O sistema idealizado pode ainda não 

estar associado a nenhuma realidade projetada, como no caso típico dos 

estudos dos fenômenos que tendem esclarecer um mecanismo físico de 

comportamento, em que o sistema protótipo é idealizado de forma a pôr em 

evidência os diferentes fatores que o influenciam. No primeiro protótipo, o 

recurso à modelagem física só se justifica se a exploração dos 

correspondentes modelos permitir extrapolar o comportamento real. Já nos 

sistemas ideais os fenômenos modelo podem ser encarados como 

ocorrências autônomas, sem uma intenção explícita de representar um 

protótipo, resultando o seu interesse ao fato de constituírem em si mesmos 

um acontecimento real. Modelo é uma reprodução controlada do protótipo no 

sentido em que é realizada por processos que asseguram o conhecimento 

explícito e inequívoco das suas características. Levando-se em 

consideração que na modelagem física os princípios de semelhança 

mecânica são fundamentais, onde deve ser observada a utilização dos 

mesmos materiais de que são constituídos os protótipos, ou materiais cuja 

propriedade sejam relacionáveis de uma forma direta, só assim não se 

levantam obstáculos à particularização das hipóteses teóricas, e pode-se 

dizer que o sistema modelo é semelhante ao sistema protótipo, e vice versa” 

(CANDEIAS, 1999, p.11). 

O (ACI Comittee 444, 1982) define que o modelo físico pode ser um 

corpo que tem a função de simular o comportamento de um determinado 

protótipo, também como uma representação física, geralmente em escala 

reduzida, de uma estrutura ou parte dela, ou como sendo um elemento ou 
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um conjunto de elementos estruturais executados em escala reduzida, para 

serem estudados e para os quais as leis de semelhança podem ser 

empregadas para interpretar os resultados obtidos.  

(WISS; JANNEY, ESLTNER ASSOCIATES, 1992) afirmam que se 

deve ter compreensão dos fenômenos envolvidos, suas causas e efeitos, 

principalmente quando se deseja conceber um modelo físico e dele 

interpretar seu comportamento e prever os valores de certa grandeza física 

que poderá ocorrer no protótipo. São necessários que se conheçam os 

parâmetros dos quais dependem essas grandezas, só assim é possível 

estabelecer as chamadas condições de semelhança, permitindo definir as 

formas, materiais e as condições limites do modelo, transportando para o 

protótipo as observações feitas. 

Tendo em vista esses conceitos, pode-se então apresentar a análise 

dimensional desenvolvida por (CANDEIAS, 1999), na modelagem física, 

considerando dois sistemas geometricamente semelhantes, onde os 

parâmetros indicados por “*” significam uma relação entre o modelo e o 

protótipo, tem-se: 

 

pimi xlx �� *=  ( i
�

=1,2,3)  (A1.4.1) 

pm ttt *=     (A1.4.2) 

 

Sendo os índices “m” e “p” indicam o sistema modelo e o sistema protótipo e 

l* e t* são os fatores de escala de comprimento e de tempo, 

respectivamente.  

No modelo, o vetor velocidade em qualquer ponto é: 

m

mi
mi dt

dx
v

�

� =   ( i
�

=1,2,3)  (A1.4.3) 

então, 

p

pi
mi dtt

dxl
v

*

* �

� =  ( i
�

=1,2,3)  (A1.4.4) 
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ou, 

pimi v
t
l

v ��

*
*=  ( i

�
=1,2,3)  (A1.4.5) 

 

Portanto o fator de escala de velocidade é: 

 

*
*

*
t
l

v =�
     (A1.4.6) 

 

O vetor aceleração de qualquer ponto do modelo é dado por: 

 

m

mi
mi dt

dv
a

�

� =   ( i
�

=1,2,3)  (A1.4.7) 

 

E conforme as equações (A1.4.2) e (A1.4.5) têm-se: 

 

( ) pimi a
t
l

a ��
2*

*=  ( i
�

=1,2,3)  (A1.4.8) 

 

Ou seja, 

( )2*
*

*
t
l

a =�
     (A1.4.9) 

 

E as distribuições de massa também serão semelhantes, se: 

 

pm mmm *=     (A1.4.10) 

 

Sendo mm e mp as massas de partes homólogas, no sistema modelo 

e protótipo, respectivamente, e m* é o fator de escala. Aplicando a lei de 

Newton, tem-se: 
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pimmi amF �� =  ( i
�

=1,2,3)  (A1.4.11) 

 

Substituindo as equações (A1.4.9) na equação (A1.4.11) obtém-se: 

 

( )2*
*

**
t
l

mF =
�

    (A1.4.12) 

 

Sendo o F* o fator de escala de forças. 

 

Na modelagem física o comportamento dos materiais pode ser 

representado por dois campos distintos: modelagem física convencional e a 

modelagem física em centrífugas. 

 

• Na modelagem física convencional os modelos são ensaiados em campo 

gravitacional normal. 

• Na modelagem física em centrífugas criam-se artificialmente forças de 

gravidade nas quais os ensaios são conduzidos, considerando-se as 

forças externas. 

 

(CANDEIAS, 1999) afirma que para obter um campo de tensões no 

modelo igual ao do protótipo para que haja completa semelhança mecânica, 

é possível submetendo-o a campos gravitacionais maiores e proporcionais à 

redução de escala que o mesmo foi construído. 
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A.5 MODELAGEM FÍSICA CONVENCIONAL 

 

 

Na modelagem física convencional em que se quer estudar um 

determinado fenômeno em escala reduzida, geometricamente semelhante, 

impõe-se a escala geométrica de redução: 

 

N
l

1
* =      (A1.5.1) 

 

Procedendo os ensaios sobre modelo em ambiente gravitacional 

normal, o fator de escala desta aceleração é: 

 

1* =g
�

     (A1.5.2) 

 

Admitindo-se que os materiais do modelo são idênticos aos do 

protótipo, o fator de escala de massa específica é: 

 

   1* =ρ      (A1.5.3) 

 

E por definição, 

 

( )3*
*

*
l
m=ρ      (A1.5.4) 

 

Atendendo a equação (A1.5.1), tem-se: 

 

3

1
*

N
m =      (A1.5.5) 
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De acordo com a 2a lei de Newton, para um corpo em repouso 

submetido a um campo gravitacional uniforme tem-se: 

 

gmF
��

** =     (A1.5.6) 

 

E se considerar as equações (A1.5.2) e (A1.5.5), deve-se ter: 

 

3

1
*

N
F =
�

     (A1.5.7) 

 

E o fator de escala de tensões é, 

 

( )2*
*

*
l
F
�

=σ      (A1.5.8) 

 

e considerando as equações (A1.5.1) e (A1.5.7), tem-se: 

 

N
1

* =σ      (A1.5.9) 

 

E substituindo na equação (A1.4.12) as equações (A1.5.1), (A1.5.5) e 

(A1.5.7) tem-se: 

 

N
t

1
* =      (A1.5.10) 

 

Substituindo também as equações (A1.5.1) e (A1.5.10) nas equações 

(A1.4.6) e (A1.4.9), tem-se: 
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N
v

1
* =      (A1.5.11) 

1* =a      (A1.5.12) 

 

Estes valores constituem fatores de escala fundamentais associados 

à modelagem física convencional com materiais idênticos aos do protótipo. 

Lembrando que esses fatores de escala derivam exclusivamente das 

hipóteses inerentes à técnica de modelagem física em análise, não 

traduzindo, portanto nenhum objetivo de semelhança, ou seja, esses valores 

são impostos pela técnica de modelagem física e são independentes dos 

fenômenos a serem estudados em modelos.  

“Os valores dos fatores de escala de comprimento, tempo, 

velocidades, aceleração, massa, força e tensão agora obtidos são impostos 

pela técnica de modelagem física e, independentes dos fenômenos a 

estudar no modelo. Podem surgir conflitos de escalas, isto é, os fatores de 

escala associados à técnica de modelagem física podem suscitar o 

desrespeito a algumas leis de modelagem estabelecidas para um 

determinado fenômeno”, Candeias (1999, p.43). 
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A.6 MODELAGEM FÍSICA EM CENTRÍFUGA 

 

 

Considerando agora a técnica de modelagem em centrífuga e 

procedendo da mesma forma que na modelagem física convencional, 

impondo o fator de escala geométrica de redução e admitindo que os 

ensaios sobre o modelo são realizados em campo artificial de aceleração N 

vezes superior ao da gravidade, sendo N o fator de redução geométrica, 

tem-se: 

 

Ng =*
�

     (A1.6.1) 

 

Se os materiais do modelo forem idênticos aos do protótipo, ρ*=1, 

tem-se: 

 

3

1
*

N
m =      (A1.6.2) 

 

Pela 2a lei de Newton decorre que: 

 

2

1
*

N
F =
�

     (A1.6.3) 

 

Comparando com as equações (A1.4.6), (A1.4.9), (A1.5.8) e (A1.5.10) 

tem-se: 

 

1* =v
�

     (A1.6.4) 

Na =*
�

     (A1.6.5) 

1* =σ      (A1.6.6) 

N
t

1
* =      (A1.6.7) 
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(NIYAMA, 1992) discute em sua tese que Galileu foi o primeiro a 

aplicar a análise escalar moderna utilizando a noção de tensão crítica σcr* = 

l*γ*, sendo l o comprimento, γ o peso específico que resulta a seguinte 

expressão: 

 

σ* = ρ*. g
� *.l*     (A1.6.8) 

 

Sendo ρ  a massa específica e g a aceleração da gravidade terrestre. 

Esta expressão formula as condições de semelhança entre as grandezas 

físicas envolvidas entre um protótipo e um modelo em escala reduzida. 

Segundo (NIYAMA, 1992), o trabalho de (MANDEL, 1962) 

demonstrou que em meios contínuos, as equações de equilíbrio são 

verificadas se a expressão acima for levada em consideração. 

De fato, na tese de (CANDEIAS, 1999) é apresentada a equação do 

equilíbrio de um meio contínuo como sendo: 

 

�
=

�
�

�

�

�
�

�

�

∂
∂

−+
∂

∂3

1
2

2

j

i
i

j

ji

t
g

x�

�

�

�

�� δ
ρ

σ
 ( ji

��
, = 1, 2, 3) (A1.6.9) 

 

Sendo: 

σ
ji
��

,
, são componentes do tensor das tensões totais; 

g i
� , são os componentes do vetor das forças de massa; 

δ i
� , são os componentes de vetor de deslocamento; 

ρ, é a massa volumétrica do material que constitui o meio. 

A equação (A1.6.9) traduz uma relação dimensional homogênea da 

forma: 

 

σ ji
��  = f (δ i

� , x j
� , ρ, g i

� , t)  ( ji
��

, =1, 2, 3)  (A1.6.10) 

 

Que pode ser reduzida a uma relação adimensional do tipo: 
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0,,,,,, 2
11

22
11

3

1

2

11

3

1

2 =��
�

�
��
�

�
−− tx

g

txx
x

x
x

x
ii
��

σ
ρδ

σ
σ

σ
σφ   (i= 1, 2, 3) (A1.6.11) 

 

Escolhendo-se as variáveis x1, σ1 e t para representarem as 

dimensões fundamentais intervenientes, sendo, σi as componentes 

principais do tensor das tensões totais ( i
�

=1, 2, 3). 

Com os componentes adimensionais constantes da formulação 

adimensional do equilíbrio é possível estabelecer as leis da modelagem para 

que o equilíbrio do meio modelo seja semelhante ao do protótipo. 

Supondo que o modelo e o protótipo são mais uma vez 

geometricamente semelhantes. E ainda impondo a igualdade dos valores 

dos produtos adimensionais no modelo e no protótipo, obtém-se: 

 

σ* = σ i
� *  ( i

�
=1, 2, 3)   (A1.6.12) 

 δ* = δ i
� * = l*  ( i

�
=1, 2, 3)   (A1.6.13) 

 l*  = x i
� *  ( i

�
=1, 2, 3)   (A1.6.14) 

ρ* = (l*)-2 (t*)2 σ*     (A1.6.15) 

 g* = g i
� * = l* (t*)-2 ( i

�
=1, 2, 3)   (A1.6.16) 

 

De (A1.6.16) vem: 

 

  (t*)2  = l*/g*     (A1.6.17) 

 

Substituindo (A1.6.17) em (A1.6.15) obtém-se a equação A1.6.18: 

 

  σ* = ρ* . g* . l*    (A1.6.18) 

 

Que traduz a lei da modelagem fundamental para problemas de 

equilíbrio estático. 

Em se tratando de solos, devido a complexidade do seu 

comportamento e para garantir as condições de semelhança citadas 
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anteriormente, o modelo pode ser construído com os mesmos materiais 

empregados no protótipo, sendo ρ* = 1, e desejando-se trabalhar com o 

mesmo nível de tensões σ* = 1, o que vai facilitar a análise das tensões 

versus deformações, na qual se terá o produto: 

 

g*.l* = 1     (A1.6.19) 

 

O princípio básico do ensaio em centrífuga é trabalhar com este 

produto, aumentando a aceleração na mesma proporção da redução da 

escala linear.  

Portanto, a necessidade de obter o campo de tensões no modelo 

igual ao do protótipo é fundamental para contornar o problema de 

semelhança. Esta mudança de campo gravitacional pode ser conseguida 

pelas centrífugas. 

Esses trabalhos foram também apresentados nos textos de 

(RAMIRES, 2002) e (RAMIRES et al., 2000, 2001, 2002) 
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A.7 RELAÇÕES DE ESCALA 

 

 

A seguir são apresentadas na Tabela A.1, algumas relações escalares das 

grandezas físicas entre o protótipo e o modelo reduzido submetido a N 

vezes a aceleração gravitacional (Ko, 1988). 
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Tabela A.1 – Fatores de escala associados à modelagem física em 

centrífugas, (KO, 1988) 

 

Grandeza Protótipo Modelo 

Comprimento N 1 

Área N2 1 

Volume N3 1 

Velocidade 1 1 

Aceleração 1 N 

Massa N3 1 

Força N2 1 

Tensão/Pressão sob líquidos 1 1 

Deformação 1 1 

Deslocamento N 1 

Tempo evento dinâmico N 1 

Tempo difusão N2 1 

Tempo fluência 1 1 

Freqüência 1 N 

Trabalho/Energia N3 1 

Potência N2 1 
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