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RESUMO: A maior parte do petróleo explorado no Brasil encontra-se em jazidas marítimas onde a
lâmina d’água pode superar os 1000 metros. As descobertas recentes de novos campos de petróleo
offshore têm motivado pesquisas nesta área para enfrentar os desafios tecnológicos envolvidos nos
processos de exploração do óleo. Para a extração deste material, são comumente empregadas
plataformas flutuantes que utilizam um sistema de ancoragem no leito oceânico para sua operação.
O presente trabalho estuda uma nova técnica de instalação de âncoras para plataformas marítimas de
petróleo, que serve de alternativa e/ou adaptação a técnicas já utilizadas, e que consiste na aplicação
de jatos de água para remoção do solo permitindo que a âncora penetre no subleito oceânico. No
desenvolvimento do trabalho foi analisado o comportamento de uma argila, na qual o jateamento
vertical de água é utilizado para introduzir tubos metálicos na massa argilosa. Os ensaios de
jateamento foram realizados em laboratório, utilizando tanques retangulares de dimensões reduzidas
com paredes em acrílico, preenchidos com solo. A geometria da cavidade formada pela injeção em
cada amostra argilosa foi observada através das paredes dos tanques. Constatou-se que a penetração
do jato no subleito do solo argiloso reduz com o aumento da profundidade do jato. O diâmetro da
cavidade na saída do jato sofreu redução com o aumento da profundidade. A geometria da cava
erodida na argila mostrou ser função da velocidade e do diâmetro do jato.
PALAVRAS-CHAVE: Jateamento, Solos Argilosos, Fundações, Âncoras Offshore.
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INTRODUÇÃO

O petróleo tem sido objeto de diversas
pesquisas recentes na área de engenharia civil
em função da necessidade de desenvolvimento
de técnicas associadas ao processo de
exploração offshore. No Brasil, a maior parte do
petróleo explorado encontra-se em jazidas
marítimas, onde a altura da lâmina de água pode
superar os 1000 metros.
A extração do petróleo de jazidas marítimas
é feita através de plataformas que podem ser
fixas ou flutuantes. Para lâminas de água acima
de 400 metros, o tipo mais indicado, técnica e
economicamente, são as plataformas flutuantes.
A ancoragem destas estruturas no subleito
oceânico é realizada utilizando cabos em cuja
extremidade elementos como âncoras de arraste,
estacas de sucção e âncoras de penetração
dinâmica estão entre os sistemas mais utilizados

para promover a fixação dos cabos no solo
marinho.
Neste contexto, o presente trabalho estuda
uma técnica de instalação de âncoras para
plataformas marítimas de petróleo que consiste
na remoção do solo através do jateamento de
água. Neste processo, injeções de água a alta
pressão promovem a desagregação das
partículas do solo permitindo que a âncora
penetre no leito oceânico. Este sistema é
apresentado como alternativa ou complemento
de outros sistemas já utilizados, como a âncora
torpedo (Figura 1) desenvolvida pela Petrobras
no Brasil (Medeiros, 2001).

preenchidos com argila saturada. O sistema de
jateamento era composto basicamente por uma
bomba centrífuga que fazia a sucção da água de
um reservatório, que era conduzida através de
tubos metálicos verticais destinados à geração
dos jatos de água com diferentes diâmetros e
velocidades. A geometria das superfícies
formadas pela injeção no solo era observada
através das paredes transparentes dos tanques
(Figura 2).
Figura 1: âncora torpedo (Bonfim dos Santos et al., 2004)

Para o desenvolvimento desta nova técnica,
avalia-se o comportamento de solos argilosos
diante de jatos de água verticais produzidos por
tubos metálicos que penetram no solo durante o
processo de jateamento. A pesquisa baseia-se
nos trabalhos de Niven (1998), Niven & Khalili
(1998) e Mezzomo (2009), que estudaram o
jateamento em solos arenosos usando tubos
penetrantes, e de Mazurek (2001) e Mazurek &
Hossain (2007) que analisaram a aplicação de
jatos de água em solos argilosos.
Conforme descrito por Mezzomo (2009), o
método de instalação do sistema de ancoragem
consiste em apoiar uma âncora sobre o leito
oceânico e iniciar o bombeamento de água,
promovendo a remoção de partículas através do
impacto de jatos sobre o solo. As partículas
removidas formam uma cavidade erodida pelo
fluxo de água criado pelo jato, permitindo desta
forma que a âncora penetre no leito oceânico
pela ação de seu peso próprio. Quando a âncora
atinge a profundidade desejada o jato é
desligado e as partículas começam a sedimentar
devido ao colapso das paredes fechando a
cavidade.
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PROGRAMA EXPERIMENTAL

O objetivo deste trabalho consiste em estudar os
mecanismos envolvidos nos fenômenos de
jateamento em solos através da descrição do
formato geométrico da zona erodida e seu
comportamento ao longo da profundidade.
Para isso foram realizados ensaios de
jateamento em laboratório, utilizando tanques
retangulares com paredes em acrílico,

Figura 2: ensaio de jateamento

2.1

Materiais

Nesta pesquisa foi utilizada uma mistura de
caulim e bentonita, em substituição às argilas
plásticas, devido à semelhança de suas
propriedades físicas.
2.1.1 Caulim
O caulim é um minério argiloso constituído por
elevada percentagem de caulinita (NBR 6502 –
ABNT, 1995). O caulim é composto também
por outro silicato de alumínio hidratado, a
haloisita. Além destes componentes, existem
impurezas, entre 40 e 50% em volume, entre as

2.1.2 Bentonita
A bentonita é uma argila com alto teor de
montmorilonita, um mineral caracterizado por
alta expansibilidade quando umedecido (NBR
6502 – ABNT, 1995). O material utilizado nesta
pesquisa foi o mesmo usado e descrito por
Heineck (2002), uma bentonita sódica
comercial ativada com carbonato de sódio,
comercializada na forma pulverizada. Segundo
a classificação unificada (ASTM, 1993), a
bentonita é uma argila inorgânica de alta
plasticidade (CH).
2.1.3 Mistura caulim e bentonita (argila)
A mistura utilizada nos ensaios tinha
composição em massa de materiais secos de
80% de caulim e 20% de bentonita. Esta
mistura
será
referida
neste
trabalho
simplesmente como “argila”.
O material seco que compunha a argila foi
submetido a ensaios de caracterização como
limites de Atterberg, ensaio de massa específica
real dos grãos e granulometria. As propriedades
físicas desta mistura encontram-se na Tabela 1.
A preparação das amostras de material e as
medições de teor de umidade para os ensaios de
caracterização, foram realizadas seguindo os
procedimentos descritos na NBR 6457 (ABNT,
1986). Os Limites de Atterberg foram
determinados conforme a Norma Brasileira,
sendo o limite de liquidez (LL) segundo as
recomendações a NBR 6459 (ABNT, 1984c), e
o limite de plasticidade (LP) de acordo com a
NBR 7180 (ABNT, 1984d). A análise
granulométrica e determinação da massa
específica foram realizadas no Laboratório de
Materiais Cerâmicos da UFRGS conforme as
recomendações da ABNT (NBR 6508 – ABNT,
1984a; NBR 7181 – ABNT, 1984b).

Tabela 1: propriedades físicas da argila
Propriedade física
Peso específico real dos grãos
Diâmetro médio das partículas, D50
% silte
% argila
Limite de liquidez
Limite de plasticidade
Índice de plasticidade

Valor médio
25,69 kN/m3
0,00724mm
17,21%
82,79%
102,1%
32,2%
69,9%

As porcentagens foram calculadas de acordo
com o resultado de granulometria, e
classificadas conforme a NBR 6502 (ABNT,
1995) com os seguintes valores: argila (<
0,002mm); silte (0,002 a 0,06mm) e areia fina
(0,06 a 0,2mm). A curva granulométrica da
argila utilizada nesta pesquisa é apresentada na
Figura 3. Segundo o Sistema Unificado de
Classificação de Solos (ASTM, 1993), o
material é considerado uma argila de alta
plasticidade.
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Figura 3: curva granulométrica da argila

A argila utilizada nos ensaios de jateamento
era saturada, cujas propriedades são descritas na
Tabela 2. A argila foi produzida a partir de
mistura em betoneira adicionando-se a
quantidade de água necessária, previamente
definida por dosagem, para se atingir os
parâmetros desejados.
A resistência ao cisalhamento não drenada
(Su) e a razão Su/σ'vo (Tabela 2) são os valores
médios obtidos em ensaios de mini-palheta
(mini-vane).
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Tabela 2: propriedades da argila estudada
Propriedade
Índice de vazios
Teor de umidade (%)
Peso específico aparente úmido (kN/m3)
Resistência ao cisalhamento não-drenada (kPa)
Su/σ'vo

2.2

Valor
2,79
100
14,26
0,21
0,67

Metodologia

Foram realizados 23 ensaios de jateamento, nos
quais foi avaliada a geometria da cavidade
erodida, e a influência dos principais
parâmetros do jato (U0, dj, Q) nesta geometria,
para o solo estudado. A Figura 4 apresenta a
lista de ensaios de jateamento realizados e seus
respectivos parâmetros, e também a legenda de
símbolos empregada nos gráficos dos
resultados.
dj=4mm U0=2,12 m/s Q=1,6L/min (1A)
dj=4mm U0=2,0 m/s Q=1,51L/min (17A)
dj=6mm U0=2,0 m/s Q=3,39L/min (22A)
dj=8mm U0=2,0 m/s Q=6,03L/min (23A)
dj=4mm U0=1,5 m/s Q=1,13L/min (18A)
dj=6mm U0=1,5 m/s Q=2,54L/min (19A)
dj=8mm U0=1,5 m/s Q=4,52L/min (20A)

A haste metálica através da qual a água era
injetada era colocada no suporte fixado ao
sistema de cravação, posicionando a haste
verticalmente com sua extremidade inferior no
nível da superfície do solo.
Iniciado o ensaio, o fluxo de água começava
a remover as partículas de solo, e após
estabilização da remoção das partículas o tubo
era aprofundado no tanque. O avanço do tubo
metálico era feito através de incrementos de 20
mm ao longo da profundidade, chamados de
estágios. O primeiro estágio situa-se ao nível da
superfície da argila, o segundo 20 mm mais
profundo, e assim sucessivamente até o décimo
primeiro estágio, onde se atinge 200 mm no
interior do solo.
Para cada profundidade (estágio) esperava-se
a estabilização da geometria da zona atingida
pelo fluxo, alcançando uma condição de
estagnação, na qual os contornos finais da
cavidade estavam bem definidos. Quando esta
situação era atingida, uma fotografia era feita da
forma final da superfície de erosão naquele
determinado estágio.
O tempo de permanência do jato em cada
estágio era em média 3 minutos. A partir daí o
jato era posicionado na próxima profundidade,
repetindo-se os mesmos passos.

dj=10mm U0=1,5 m/s Q=7,07L/min (21A)
dj=6mm U0=0,94 m/s Q=1,6L/min (2A)
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dj=4mm U0=0,94 m/s Q=0,71L/min (6A)
dj=8mm U0=0,94 m/s Q=2,83L/min (7A)
dj=10mm U0=0,94 m/s Q=4,43L/min (8A)
dj=12mm U0=0,94 m/s Q=6,38L/min (9A)
dj=8mm U0=0,53 m/s Q=1,6L/min (3A)
dj=6mm U0=0,4 m/s Q=0,68L/min (10A)
dj=8mm U0=0,4 m/s Q=1,21L/min (11A)
dj=10mm U0=0,4 m/s Q=1,88L/min (12A)
dj=12mm U0=0,4 m/s Q=2,71L/min (13A)
dj=10mm U0=0,34 m/s Q=1,6L/min (4A)
dj=12mm U0=0,24 m/s Q=1,6L/min (5A)
dj=8mm U0=0,2 m/s Q=0,60L/min (14A)
dj=10mm U0=0,2 m/s Q=0,94L/min (15A)
dj=12mm U0=0,2 m/s Q=1,36L/min (16A)
Figura 4: lista de ensaios de jateamento e legenda de
símbolos dos gráficos

Os parâmetros conhecidos eram o diâmetro do
jato na saída do tubo (dj), a profundidade de
saída do jato (H), a altura da lâmina d’água (hw)
e as dimensões dos equipamentos empregados.
Também se conhecia parâmetros da argila
como: peso específico real dos grãos (γs),
diâmetro médio das partículas (D50),
granulometria, limites de Atterberg, índice de
vazios (e), teor de umidade (w), peso específico
aparente úmido (γ) e resistência ao
cisalhamento não-drenada (Su).
Os parâmetros medidos eram: a vazão (Q) e
a geometria da zona erodida. Na Figura 5 estão
representadas as dimensões geométricas
medidas. A partir dos parâmetros medidos, era
calculada a velocidade de saída do jato (U0).
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Figura 5: representação esquemática da zona erodida em
um solo argiloso

Na Figura 6 são exibidas algumas imagens
de um ensaio para ilustrar a execução do
jateamento. São representadas algumas das
fotografias do estágio inicial, onde a saída do
jato era posicionada na superfície do solo, H=0,
até o estágio final, H=200 mm, mostrando a
evolução da superfície de erosão com a
penetração do tubo no interior do solo durante a
execução do teste.
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Figura 7: penetração do jato na argila com o aumento da
profundidade

Pode-se constatar uma redução de a com o
aumento de H. Esta variação foi menos
acentuada para os ensaios com velocidades de
jato mais baixas, onde após uma razoável
redução inicial, o valor de a apresentou pouca
variação.
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Figura 6:evolução de um ensaio de jateamento
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3.1

Análise do parâmetro a em função de H

A Figura 7 apresenta os resultados para a argila
estudada da variação da penetração do jato (a)
com o aumento da profundidade de saída do
jato (H), ambas as medidas normalizadas pelo
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Figura 8: curvas de ajuste exponencial para o
comportamento de a/dj em função de H/dj

Na Figura 8 estão representadas curvas de
tendência ajustadas para os resultados da

penetração do jato com o aumento da
profundidade para cada ensaio de jateamento
realizado. Este gráfico mostra que as equações
exponenciais ajustadas descrevem bem o
comportamento de a/dj em função de H/dj.
3.2

Análise do parâmetro dH em função de H

A Figura 9 apresenta a variação do diâmetro da
zona erodida junto à saída do jato (dH) com o
aumento da profundidade, para os ensaios
realizados na argila em estudo.
O parâmetro dH sofreu diminuição com o
aumento da profundidade H. A redução de dH se
dava de maneira mais acentuada nas
profundidades iniciais, porém à medida que se
aprofundava a haste no solo, a taxa de variação
deste valor reduzia-se atingindo um valor
aproximadamente constante para este parâmetro
em determinada profundidade. Em geral, esta
profundidade a partir da qual dH passava a
apresentar pouca variação foi maior para
ensaios com maiores velocidades de jato.

de U0, a vazão também exerce influência na
largura da região atingida pelo fluxo,
diferentemente da penetração do jato (a) onde a
velocidade de saída do jato é a variável
principal. Portanto velocidades de jato maiores
não necessariamente resultarão em cavidades
mais largas.
3.3

Análise do parâmetro a em função de U0

Nesta seção é apresentada a análise da variação
do parâmetro a (penetração do jato) em função
de U0. Na Figura 10 é descrita a relação obtida
entre o parâmetro a/dj e U0, sendo estes a
penetração do jato adimensionalizada pelo
diâmetro do jato, e a velocidade de saída do
jato, respectivamente. Pode-se observar que o
valor do parâmetro a/dj cresce com o aumento
de U0.
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Figura 10: variação de a/dj com U0 para a argila A
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Análise do parâmetro dH em função de U0
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Figura 9: variação do diâmetro da zona erodida na
profundidade de saída do jato (dH) com o aumento da
profundidade

Não há uma relação direta entre a velocidade
de saída do jato (U0) e o diâmetro da cavidade
erodida junto à saída do tubo (dH), como pode
ser observado nos gráficos da Figura 9 onde não
foi verificada uma separação clara entre ensaios
com diferentes velocidades. Isto porque, além

De maneira análoga ao item anterior sobre a
dimensão a, o parâmetro dH/dj, diâmetro da
cavidade erodida na profundidade saída do jato
adimensionalizado pelo diâmetro do jato, é
analisado a seguir em função de U0.
A Figura 11 mostra o comportamento de
dH/dj quando a argila foi submetida ao
jateamento em ensaios com diferentes
velocidades de jato, de onde observou-se
crescimento no valor de dH/dj com o aumento de

U0.
O parâmetro dH/dj apresentou, em geral,
maior variação de valores para um mesmo
ensaio quando comparado com os resultados de
a/dj. Isto se justifica pelo fato de o diâmetro da
cava sofrer grande variação com o aumento da
profundidade H, reduzindo significativamente a
largura da cavidade junto à saída do jato (dH).
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Figura 11: variação de dH/dj com U0
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A penetração do jato no subleito do solo
argiloso (a) reduz com o aumento da
profundidade de saída do jato (H).
Quanto maior a velocidade de saída do jato
(U0), maior será a penetração do jato em um
solo argiloso.
O diâmetro da cavidade erodida na saída do
jato (dH) sofreu redução com o aumento da
profundidade H. A diminuição no valor da
medida dH ocorreu de maneira mais acentuada
nas profundidades iniciais, porém à medida que
o tubo era aprofundado no solo, a taxa de
variação deste valor reduzia-se atingindo um
valor aproximadamente constante para este
parâmetro em determinada profundidade. A
profundidade a partir da qual dH passava a
apresentar pouca variação foi maior para
ensaios com maiores velocidades de jato, na
maioria dos ensaios.
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