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Resumo
Com o crescimento exponencial da população urbana a nível mundial e com as exigências de
qualidade de vida cada vez maiores das sociedades modernas, os centros urbanos encontramse actualmente sobre grande pressão para melhorar a capacidade das suas infraestruturas,
tendo para isso um espaço limitado à superfície. Logo, a solução muitas vezes encontrada para
responder a estas necessidades, é recorrer ao subsolo para construir novas infraestruturas ou
reforçar a capacidade das mesmas. Contudo, hoje em dia, nos grandes centros urbanos
europeus, o subsolo já possui uma densidade de construções considerável, o que faz com que
o projecto de novas obras neste espaço seja um tema actual e de grande complexidade.
A presente dissertação foca-se no projecto de escavação de túneis em grandes centros urbanos,
utilizando a tecnologia da tunelação mecanizada de grandes diâmetros, tendo como
enquadramento o novo Plano Geral de Drenagem de Lisboa 2016-2030. Neste plano,
desenvolvido pela Câmara Municipal de Lisboa para aumentar a capacidade de escoamento da
rede de águas pluviais da cidade, é preconizado mais que um túnel, sendo objecto do presente
trabalho o túnel a construir entre Monsanto e Santa-Apolónia (MS).
O túnel em questão é aproveitado como exemplo demonstrativo de diversas fases de um projecto
preliminar, incluindo a fase do estudo de viabilidade da tecnologia mencionada, e a aferição do
impacto que a operação de uma tuneladora provoca nas estruturas existentes da cidade de
Lisboa, concretamente em estruturas da Avenida Almirante Reis.
Assim, numa primeira fase descreve-se o estado da arte da tunelação mecanizada de grandes
diâmetros, seguida da referida análise de viabilidade técnica, onde são apresentadas todas as
formações geológicas intersectadas pelo túnel a construir e finalmente, numa terceira e última
parte, é feita uma análise de danos de edifícios centenários da Avenida Almirante Reis e na
galeria do Metropolitano de Lisboa (ML) localizada entre a estação do Intendente e o cruzamento
com a Rua Antero de Quental.
Após a primeira análise, constata-se que apesar das dificuldades esperadas na escavação da
formação do Complexo Vulcânico de Lisboa, a tunelação mecanizada é sem dúvida aplicável ao
túnel estudado. Já na última análise prevê-se que, à profundidade em que é previsto escavar o
túnel MS, os edifícios centenários não sofrem danos significativos, mas o túnel do ML apresenta
assentamentos não compatíveis com as imposições da entidade gestora destas infraestruturas,
o que levou ao dimensionamento – com recurso à modelação numérica de elementos finitos –
de uma solução de intervenção que, no presente caso, consistiu na execução de 68
microestacas.

Palavras-Chave: tuneladora, geologia, assentamentos, elementos finitos
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Abstract
With the increase of human population in urban areas and with the high demands when it comes
to quality of life of the modern societies, the cities of today are under a huge pressure to enhance
their infrastructures. But due to the limited space at the surface, the decision makers often resort
to underground space to fulfil the required new demands. Therefore, the underground space of
the modern cities today already have a significant number of structures like metro tunnels, water
tunnels, pipes and others, which means that a new project in underground space is currently a
problem and a big challenge, with several difficulties.
The present thesis studies on a tunnel construction project in an urban area using mechanized
tunnelling technology. This work adresses a new project of the council of Lisbon, Drainage Plan
for Lisbon 2016-2030 (PGDL) where it is planned to enhance the capacity of the drainage network
of the city. To do it, several tunnels were designed and the biggest tunnel which was planned is
the one approached in this dissertation, the Monsanto-Santa Apolónia (MS) tunnel.
With this tunnel as an example, it is addressed several steps of a preliminary project of a tunnel
excavation, like the feasibility study of the mentioned technology and the impact that a tunnelling
boring machine has on existing structures in Lisbon, specifically on the structures of Avenida
Almirante Reis.
Therefore, at an earlier stage it is done a state-of-the-art regarding the tunnelling boring machines
technology followed by a geological characterization of all geological formations that will be
excavated by these machines. This characterization is the basis of the mentioned feasibility
analysis that composed the second stage of the present thesis. At the third and last stage it is
done an analysis of settlements in Avenida Almirante Reis centenary buildings and at the gallery
of the Lisbon metropolitan (ML) tunnel between Intendente station and Rua Antero de Quental.
It is concluded in the first analysis that even with some expected difficulties in Complexo Vulcânico
de Lisboa’s formation, the mechanized tunnel technology is suitable for the studied tunnel. On
the second analysis it is concluded that the buildings studied don’t show any significant damage
if the tunnel path is the assumed one. However, the tunnel ML showed a damage category that
exceeded the admissible, so resorting to the finite element software it was designed a possible
solution to this problem, which in the case consists of 68 micropiles.

Keywords: tunnelling boring machine, geology, settlements, finite elements.
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1- Introdução
1.1- Enquadramento Geral
O rápido aumento da população humana em áreas urbanas, juntamente com os padrões de vida
hoje em dia exigidos por parte das populações nas cidades, está a criar uma necessidade cada
vez maior de novas infraestruturas a vários níveis, como por exemplo o aumento e melhoria das
redes de transportes, o reforço da capacidade das redes de abastecimento e drenagem de
águas, o aumento da capacidade de armazenamento de resíduos, entre outros. As exigências
no limitado espaço disponível, combinadas com o aumento das exigências de maior qualidade
das estruturas, forçam os decisores a promover o uso do espaço subterrâneo para estes fins e
assim, os novos sistemas de infraestruturas como tuneis de metropolitano, túneis hidráulicos e
linhas de serviços enterradas, são cada vez mais obras frequentes nas cidades. Estas
necessidades fazem com que, necessariamente, os engenheiros tenham de conceber novas
soluções para a construção destas infraestruturas em áreas urbanas densamente construídas
tanto na superfície como, por vezes, no próprio subsolo, o que reveste estas obras de um grau
de dificuldade semelhante ao seu grau de interesse.
Segundo Eskesen (2016) prevê-se que entre 1950 e 2050 a população mundial passe de 2,5
biliões de 0pessoas para 9 biliões, encontrando-se previsto que a população urbana aumente
dos 13% da população mundial registada em 1950 para os 70% da que se irá registar em 2050,
sendo que, aos dias de hoje, a população mundial é cerca de 7 biliões de pessoas e já 50% vive
em centros urbanos, o que é bem demonstrador da atualidade deste tema.
Nesse sentido, a presente dissertação debruça-se sobre o projecto de escavação de túneis
urbanos com recurso à técnica – cada vez mais utilizada a nível mundial – da tunelação
mecanizada.
Com recurso a um caso concreto de um futuro túnel de, aproximadamente, 5 km de comprimento
e 5 m de diâmetro livre, a ser construído a partir do próximo ano sob a cidade de Lisboa, são
analisados no presente texto todos os pontos que envolvem o planeamento de uma obra desta
dimensão com recurso à tunelação mecanizada. Entre estes é dada especial relevância ao
processo construtivo, em particular à composição e diversos modos de funcionamento das
tuneladoras modernas, à avaliação de viabilidade na aplicação desta tecnologia nas condições
geológicas que o traçado assumido apresenta e ao impacto que esta técnica tem sobre as
estruturas existentes na cidade, mais concretamente, em edifícios com cerca de 100 anos e nos
túneis do metropolitano de Lisboa.

1.2- Objectivos da Dissertação
O objectivo desta dissertação é abordar a temática da escavação de túneis com recurso a
tunelação mecanizada em meio urbano, do ponto de vista do projecto puramente geotécnico, ou
seja, dar a conhecer em detalhe o estado da arte desta tecnologia, avaliar a aplicabilidade de
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uma tuneladora em termos técnicos num caso concreto e aferir o impacto que esta técnica tem
nas mais diversas estruturas que existem hoje em dia em todas as grandes cidades europeias.
Paralelamente, outro dos objectivos do presente trabalho é completar a formação académica
adquirida na área de geotecnia, aprofundando temas como a geologia da cidade de Lisboa e a
análise e dimensionamento de soluções de melhoria de terrenos, utilizando como ferramentas o
apreendido sobre a interação solo-estrutura, a modelação de elementos finitos e a modelação
constitutiva de solos.

1.3- Estrutura da Dissertação
Tendo em conta os objectivos apresentados, optou-se por organizar o presente documento de
acordo com a sequência desejável das diversas etapas de um projecto de escavação de túneis
com recurso a tunelação mecanizada.
Assim, numa primeira fase (capítulo 2) é dado a conhecer o processo construtivo desta
tecnologia, ou seja, o modo de funcionamento de todos os tipos de tuneladora de grande
diâmetro existentes no mercado e o seu respectivo campo de aplicação, descrevendo
posteriormente, o actual estado da arte destas máquinas.
Seguidamente, no capítulo 3, é apresentada a obra em estudo e é feita uma análise geológica
de todo o terreno onde se irá fazer uma análise de viabilidade da tunelação mecanizada do ponto
de vista técnico, sem esquecer as devidas consequências económicas. Neste capítulo, o leitor é
confrontado com uma descrição geológico-geotécnica detalhada de grande parte das formações
da cidade de Lisboa, que serve de base para a já mencionada análise. No decorrer desse
trabalho são apresentados os cenários geológico-geotécnicos desfavoráveis ao uso de uma
tuneladora e é dada particular relevância ao desgaste das ferramentas de corte e ao entupimento
das diversas partes da máquina, por adesão dos minerais argilosos ao aço (adesão).
No capítulo 4, é analisado o impacto da escavação com TBM na secção mais crítica do traçado
em estudo e é dimensionada uma solução de melhoria de solos com recurso a modelação de
elementos finitos 2D, que visa minimizar os problemas detetados. Adicionalmente, nesta fase
são discutidas as diversas soluções ponderadas, tendo em conta os condicionalismos da
envolvente e é demonstrada a importância quer da modelação 3D no contexto dos túneis, quer
a importância do conhecimento da história do local na caracterização da vizinhança. Também
neste contexto são apresentadas as boas práticas para um plano de instrumentação adequado
e é definido um para a solução proposta.
Por fim, no último capítulo (capítulo 5), são expostas as principais conclusões e críticas do
trabalho efectuado, sendo também apresentadas propostas de desenvolvimentos futuros, com
vista ao complemento e melhoria do exposto nesta dissertação.
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2- Tunelação Mecanizada
Neste capítulo é descrito o estado da arte da tunelação mecanizada de grandes diâmetros, ou
seja, túneis com diâmetros iguais ou superiores a 5m. São apresentados os princípios em que
se baseia o funcionamento de todos os tipos de tuneladoras, para além de se apresentarem
grande parte das soluções possíveis que um empreiteiro tem à sua disposição quando escolhe
este tipo de equipamento de escavação. São também apresentadas e discutidas algumas
recomendações para uma escolha adequada do tipo de tuneladora a utilizar, em função das
condições geológicas de cada projecto em específico.

2.1- Constituição Geral de uma Tuneladora
Uma tuneladora (também designada por tunnelling boring machine na terminologia anglosaxónica) é uma máquina de escavação de túneis, normalmente com forma circular, que se
caracteriza por escavar toda a secção de uma só vez, através da rotação e avanço da cabeça
de corte, aplicando de seguida e de forma automatizada a estrutura de suporte do túnel.
Esta máquina é constituída por uma cabeça de corte feita de aço que serve de suporte às
ferramentas de escavação (também elas feitas de aço) e respectivo sistema de rotação. Para
além disso contem também um sistema de avanço, um sistema de recolha de material escavado,
um sistema de aplicação de suporte e um comboio auxiliar (back-up na terminologia anglosaxónica), podendo ter um escudo de proteção junto à frente de escavação (Figura 2.1).

Figura 2.1 – Constituição geral de uma tuneladora EPB – Pereira (2011).

O back-up é a parte da máquina que auxilia a operação da TBM e é constituído por um conjunto
de reboques, cujo comprimento pode atingir, com frequência, mais de uma centena de metros
(Figura 2.1). A sua função consiste essencialmente no fornecimento, à frente da máquina, de ar,
água, energia e materiais estruturais do suporte do túnel. A estas funções essenciais acrescentase uma outra que consiste no transporte do material escavado para fora da escavação
subterrânea. Este sistema de transporte, tal como o fornecimento de material de suporte, não é
independente do tipo de tuneladora, podendo ser mecânico caso o transporte seja feito
recorrendo a vagões, camiões ou correias transportadoras, ou ser hidráulico, caso seja composto
por um tubo de extração, respectivo sistema de bombagem e central de reciclagem do fluido de
transporte do material escavado, localizada no estaleiro de superfície. Na realidade, todo o backup tem uma constituição variável consoante o projecto em causa e consoante o fabricante, pelo
que a descrição detalhada desta parte da tuneladora fica fora do âmbito da presente dissertação,
sendo que apenas serão mencionadas as diferenças que estão relacionadas com o tipo de TBM
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em causa. Quanto aos outros sistemas mencionados, que no seu conjunto constituem a TBM
propriamente dita, são descritos no ponto seguinte conforme o tipo de tuneladora.

2.2- Tipos de Tuneladoras
Conforme mencionado, existem vários tipos de tuneladoras e consequentemente várias formas
de as classificar, pois as diferentes máquinas variam não só no modo de funcionamento, mas
também no campo de aplicação, tipo de suporte aplicado, entre outros. No presente trabalho
escolheu-se agrupar as tuneladoras por campo de aplicação teórico, ou seja, pressupondo que
o terreno escavado é homogéneo e que a cavidade tem um certo tipo de comportamento. Assim
sendo, conforme se pode observar na Figura 2.2, pode-se de grosso modo agrupar as
tuneladoras por TBMs de rocha e TBMs de solo. Este tipo de classificação baseia-se na origem
de cada uma das máquinas e foi escolhido porque é uma forma fácil e concisa de explicar e
justificar o modo de funcionamento de todos os tipos de tuneladora.
Importa referir que existem outros tipos de tuneladoras, mas como o seu funcionamento e
constituição é uma mistura dos tipos apresentados na Figura 2.2, serão apresentadas apenas
mais à frente, no ponto 2.3.

Figura 2.2 – Classificação das Tuneladoras em função do tipo de terreno.

2.2.1- Tuneladoras de Rocha
As tuneladoras de rocha caracterizam-se todas pelo princípio de que a frente de escavação é
estável, isto é, autossustentada. Como tal, a escavação é efectuada pela fragmentação do
material, o que envolve uma combinação entre o esmagamento do material por compressão e
roturas por tração.
Este género de escavação pressupõe sempre uma cabeça de corte fechada e o uso de discos
de corte como ferramenta de escavação (Figura 2.3). Os dentes de corte, visíveis na Figura 2.3,
servem apenas para garantir que o material fragmentado tem as dimensões compatíveis com o
sistema de transporte de material escavado. Claro que, conforme se pode observar na mesma
imagem, o significado de cabeça de corte fechada deve ser entendido como uma cabeça de
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corte com uma área de abertura pequena face à totalidade da área da cabeça de corte
(tipicamente Aaberturas < 30% da área total (Willis, 2012)).

Figura 2.3 – Cabeça de corte fechada com ferramentas típicas de material rochoso – adaptado de The
Robbins Company (s.d.).

Para retirar o material fragmentado por uma cabeça de corte, do tipo apresentado na Figura 2.3,
da frente de escavação, existem, na parte de trás deste dispositivo, baldes que encaminham o
material escavado para o anel de escombros que tem como função triturar os fragmentos de
rocha, por forma a garantir a dimensão compatível com o sistema de transporte e descarregar
os detritos rochosos resultantes para o sistema referido. Apesar da função destes dois
componentes ser a retirada da rocha escavada para fora do túnel, estes não pertencem ao
designado sistema de transporte e são aqui classificados como sistema de remoção de material
escavado.
Tal como a parte de trás da cabeça de corte, o tipo de sistema de transporte em qualquer túnel
rochoso é sempre de natureza mecânica, isto é, composto ou por um conjunto de correias
transportadoras ligadas em série, ou por camiões, ou ainda por vagões. A escolha em concreto
passa muito pela dimensão das partículas fragmentadas e por questões logísticas de cada
projecto.

I)

Gripper TBM

A Gripper TBM foi classificada na Figura 2.2 como sendo a tuneladora para maciços rochosos,
sendo que esta classificação pressupõe que, para além do geomaterial apresentar grande
resistência, as escavações nestas circunstâncias resultam em cavidades totalmente estáveis, ou
seja, tanto a parede como a frente são autossustentadas e não se prevê grandes volumes de
decomposição do maciço em blocos médios ou pequenos, aquando da abertura da cavidade.
Consequência deste pressuposto é o facto de se poder tirar partido da resistência do material
para fazer avançar a tuneladora, ao mesmo tempo que torna dispensável o uso de escudo
metálico completo de protecção durante a escavação. Para além disso, estas características
fazem com que o meio de suporte definitivo seja constituído por uma solução leve de betão
projectado, sendo que nos casos mais exigentes pode-se optar pelo reforço com malha
electrosoldada, pregagens e cambotas metálicas, consoante as necessidades.
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A maneira encontrada para tirar partido da resistência do maciço rochoso para fazer avançar a
tuneladora é a demonstrada na Figura 2.4. Sinteticamente, o seu modo de funcionamento é o
seguinte: em primeiro lugar o macaco hidráulico de fixação (nº4 da Figura 2.4) comprime os
grippers (representados com o número 13 da Figura 2.5) contra o maciço rochoso, o qual poderá
já ter, eventualmente, pregagens e a malha electrosoldada executadas. De seguida, os macacos
hidráulicos de propulsão (nº5 da Figura 2.4) que estavam comprimidos, estendem, fazendo
avançar a tuneladora, ao mesmo tempo que a cabeça de corte vai rodando, ou seja, escavando
o terreno na frente de escavação. Quando os macacos de propulsão estão esticados no limite, o
suporte estático (nº14 da Figura 2.5) entra em acção para suportar o peso da tuneladora e todo
o sistema da Figura 2.4 recolhe, sendo obviamente o macaco de fixação o primeiro a recolherse para ir encontrar os macacos de propulsão na sua nova posição.
Enquanto este sistema de avanço está a recolher, a cabeça de corte encontra-se parada,
estando-se a executar todas as operações de construção do suporte. Ora, isto quer dizer que a
operação de escavação e a operação de construção não são simultâneas mas sim sequenciais.

Figura 2.4 - Vista em planta da Gripper TBM – adaptado de NFTM Technologies (s.d.).

Este tipo de tuneladoras, tal como todos os outros, está preparado para executar todas as
operações de construção em rocha de boa qualidade de forma automática, conforme se pode
observar na Figura 2.5. Sendo que, apesar de não estar presente na Figura 2.5, o jacto de betão
projectado também está instalado na tuneladora, não obstante o facto de geralmente ficar
inserido no back-up.
Uma nota apenas para cada um dos equipamentos 4 e 6, uma vez que estão ambos presentes
em todos os tipos de tuneladora e juntamente formam aquilo a que corresponde o sistema de
controlo da cabeça de corte, tanto ao nível da posição como ao nível da velocidade de rotação.
Os macacos de orientação (nº4) são os equipamentos que corrigem a posição da tuneladora
face a pequenos desvios devidos à anisotropia do material escavado ou alguma perda de
simetria nas condições das ferramentas de escavação ou na cabeça de corte. Entenda-se que
este é o seu único propósito e estes equipamentos não têm como objectivo realizar mudanças
bruscas de direção, como curvas, em nenhuma TBM.
Quanto aos motores que fornecem o momento torsor à cabeça de corte (nº6), estes estão sempre
dispostos desta forma, isto é, inseridos num cilindro oco, o qual contém a roda dentada que está
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ligada à estrutura da cabeça de corte. As únicas variações neste sistema passam apenas pela
quantidade e potência dos motores, consoante o fabricante e/ou projecto.

Figura 2.5 – Constituição da Gripper TBM – adaptado de Herrenknecht (s.d.).

Legenda da Figura 2.5:
1) Cabeça de corte

8) Unidade de colocação de pregagens

2) Baldes da cabeça de corte

9) Tapete de material escavado

3) Anel de escombros

10) Posicionador da malha electrosoldada

4) Macaco hidráulico de orientação

11) Unidade de perfuração de sondagem

5) Escudo de tecto

12) Macacos hidráulicos de propulsão

6) Motores que animam a cabeça de corte

13) Gripper

7) Posicionador de cambotas

14) Suporte estático da TBM

Finalmente, importa apenas mencionar que nesta divisão da TBM, apesar se não ser visível na
imagem, existem também uns macacos de propulsão que permitem ajustar a cabeça de corte á
frente de escavação, ou seja, conseguem fazê-la avançar ligeiramente para que esteja sempre
em contacto com o geomaterial, mesmo quanto existe uma parte que, inesperadamente, é mais
fácil de escavar, tornando necessário fazer avançar a cabeça mais rápido que os cilindros de
avanço, por forma a manter a pressão de contacto com o material da frente. Para além disso,
estes macacos de propulsão também têm a finalidade de permitir o acesso à frente da tuneladora
para manobras de manutenção ou reparação, isto é, conseguem fazer recuar a cabeça de corte
sem recuar a tuneladora, para que se posa ter uma folga de trabalho entre a frente e a cabeça
de corte.

II)

Escudo Simples

As Single Shield TBM, ou tuneladoras de escudo simples, foram classificadas na Figura 2.2 como
as tuneladoras feitas para rocha alterada porque o pressuposto que está subjacente a estas
condições geológicas é considerar-se que apenas a frente de escavação é autossustentada.
Ora, isto faz com que seja necessário um escudo completo de aço para proteger a construção e
aplicação da estrutura do túnel, pois não existe integridade nas paredes da cavidade. Assim,
como facilmente se percebe, o suporte definitivo neste tipo de contexto tem, necessariamente,
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de ser mais resistente do que para as condições anteriores, dado que as acções a que está
sujeito serão maiores devido à instabilização e fragmentação do maciço na zona adjacente à
cavidade. Para além disso, o suporte nestes casos é ainda o meio que garante o avanço da
tuneladora, pois as paredes do túnel não têm a resistência necessária nem para a sua
autossustentação, nem para servirem de reação aos grippers. Consequentemente, é necessário
um outro modo de operação substancialmente diferente do apresentado até aqui.
O modo de operação das tuneladoras de escudo simples é composto por ciclos que se dividem
em construção e escavação. Tal como anteriormente, estas duas acções não se realizam de
forma simultânea mas sim de forma sequencial. Por isso nesta descrição faz-se essa divisão
clara, começando-se pela operação da construção do suporte.
O suporte final em tuneladoras com escudo completo é composto por anéis de aduelas préfabricadas de betão armado conforme mostra a Figura 2.6.

Figura 2.6 – Suporte definitivo de tuneladoras com escudo completo – adaptado de Wallis (s.d.).

A montagem destes anéis é feita por um equipamento com um braço mecânico denominado
“posicionador de aduelas”, presente na tuneladora ao abrigo do escudo (Figura 2.7). Através de
um sistema de vácuo, o braço mecânico agarra em cada uma das aduelas e coloca-as na sua
posição pré-definida, de forma sequencial, até perfazer todo o contorno da cavidade. Todos os
anéis são compostos por três tipos de elementos: aduelas rectangulares, 2 aduelas contra chave
e 1 aduela chave (marcada a vermelho na Figura 2.6), que é obrigatoriamente a última a ser
montada, pois tem como função fechar o contorno do revestimento. Para realizar esta operação,
é necessário que o back-up contenha um alimentador de aduelas que tem como função
transportar estes elementos do poço de ataque até à frente de escavação.
Quanto à escavação, a diferença para as tuneladoras anteriores passa pelo sistema de avanço,
pois neste caso, em vez de os macacos hidráulicos de propulsão se apoiarem nas paredes do
túnel, estes apoiam-se no suporte do túnel (Figura 2.8). Deste modo, em vez de termos apenas
quatro macacos de propulsão, que vulgarmente se denominam cilindros de avanço, é necessário
ter vários em toda a periferia do túnel com sapatas articuladas para que possam distribuir a carga
de maneira uniforme ao suporte.
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Figura 2.7 – Posicionador de Aduelas – adaptado de Gabialti Group (2012).

Figura 2.8 – Sistema de avanço de tuneladoras com escudo completo – The Robbins Company (s.d.).

Resumindo, o procedimento construtivo de um ciclo de uma Single Shield consiste nos seguintes
passos:
1- Extensão dos cilindros de avanço e rotação da cabeça de corte (escavação do terreno).
2- Aquando da extensão máxima, a tuneladora para e começa a montagem do anel de
aduelas. Esta operação é concertada coma recolha dos macacos de avanço, os quais
vão comprimindo para dar lugar à colocação das aduelas.
3- Colocação da aduela chave.
Isto é um processo sequencial pelo que assim que se conclui a construção do anel de aduelas,
a tuneladora avança anel a anel até completar todo o comprimento do túnel (note-se que todas
estas operações acontecem sob a proteção do escudo metálico).
Logo, conforme se percebe pelo descrito acima, é necessário (para dar início à operação da
tuneladora), conceber uma estrutura que permita aos cilindros de avanço apoiarem-se. Esse tipo
de estrutura tem de ser montado no emboquilhamento e tem a configuração apresentada na
Figura 2.9.
Quanto à remoção do material escavado, neste tipo de tuneladoras a tarefa é levada a cabo
pelos instrumentos presentes na Figura 2.10 com os números 3 e 5, sendo o anel de escombros
fixo, tal como a correia transportadora, tendo a mesma função que nas tuneladoras anteriores.
A outra semelhança entre as tuneladoras abertas e as tuneladoras de escudo simples prendese com o sistema de transporte, o qual é composto por um sistema mecânico geralmente
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constituído por correias transportadoras instaladas no back-up, conforme se pode observar na
Figura 2.10.

Figura 2.9 – Estrutura de arranque – adaptado de Pereira (2011).

A configuração de uma Single Shield, bem como a disposição de todos os elementos descritos
anteriormente, é apresentada na Figura 2.10.

Figura 2.10 – Tuneladora de Escudo Simples – adaptado de Herrenknecht (s.d.).

Legenda da Figura 2.10:
1) Cabeça de corte

5) Correia transportadora

2) Baldes da cabeça de corte

6) Cilindros de avanço

3) Anel de escombros

7) Posicionador de aduelas

4) Escudo metálico

8) Sistema de isolamento do escudo

III)

Preenchimento do Vazio Anelar

Por fim, importa destacar um pormenor muito importante das tuneladoras com escudo completo
e com este tipo de suporte, que é o preenchimento do vazio anelar.
A cabeça de corte destas tuneladoras têm sempre um diâmetro ligeiramente superior ao do
escudo e este, por sua vez, tem um diâmetro superior ao anel de aduelas, o que cria um vazio
entre o extradorso do túnel e a secção escavada (Figura 2.11), a qual por norma varia entre os
150 mm e os 370 mm segundo (Pereira, 2011). O propósito deste vazio (anelar) é facilitar o
movimento da tuneladora quando estende os macacos hidráulicos e proporcionar a montagem
do revestimento ao abrigo do escudo. No entanto, este vazio tem muita influência no
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comportamento do maciço e consequentemente nos assentamentos verificados à superfície,
pois permite uma certa descompressão do material circundante. Logo, é necessário preenchêlo, por forma a mitigar estas desvantagens e garantir uma boa aderência entre o suporte e o
terreno.
O preenchimento deste espaço vazio é feito de forma permanente pelo próprio escudo, o qual
contém, em todo o contorno da sua cauda, um sistema de injeção de calda de cimento a alta
pressão (injecção primária) que assim evita de certa forma o alívio de tensões do terreno.
Contudo, convém referir que apesar deste sistema ser eficiente, o mesmo não garante a total
manutenção do estado de tensão, pois é aplicado algum tempo após a realização da
sobreescavação e a calda, apesar de ser de presa rápida, leva sempre algum tempo a endurecer.
Como tal, é possível efectuar uma injecção secundária a partir do interior de modo a reforçar
alguma secção onde se verificam maiores descompressões.
Para que não entre calda de cimento ou água para dentro da área de trabalho, o escudo é selado
com escovas de aço e mastic conforme se pode observar na Figura 2.11.

Figura 2.11 – Preenchimento do vazio anelar – Pereira (2011).

2.2.2- Tuneladoras de Solo
Quando se classifica as tuneladoras como TBMs de solos, a informação que está subentendida
é a de que nem as paredes da cavidade, nem a frente de escavação, são autossustentadas.
Estas condições fazem com que qualquer uma destas tuneladoras tenha obrigatoriamente um
escudo metálico completo e uma frente pressurizada, para garantir a estabilidade total da
cavidade e da superfície enquanto se processa a construção do suporte final do túnel. Como o
material que circunda o túnel tem pouca resistência, tanto a estrutura do túnel como o modo de
operação das tuneladoras de solo é igual ao descrito para as tuneladoras de escudo simples,
acrescentando-se apenas a questão da frente pressurizada.
Existe ainda uma outra implicação, não menos importante, resultante do contexto geológicogeotécnico, que consiste na forma como se efectua a escavação, pois este tipo de material, por
não ter ligações físicas, não necessita de tanta energia para separar os grãos, o que o torna fácil
de escavar do ponto de vista do consumo de energia por metro cúbico de material escavado.
Como tal, requer dispositivos diferentes para a sua escavação, isto é, uma diferente configuração
da cabeça de corte, bem como outras ferramentas de escavação.
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Relativamente à configuração da cabeça de corte adequada a este tipo de escavação, passa
agora a ser a configuração aberta, por forma a potenciar o rendimento da tuneladora.
Quanto às ferramentas de escavação de solos, estas podem ser designada por cutter bits, sendo
que existem vários tipos, conforme se pode verificar na Figura 2.12.

Figura 2.12 – Cabeça de corte aberta e ferramentas típicas para solos - adaptado de Herrenknecht (s.d.).

Resumidamente:


Central Cutter Bit – é a mais alta das ferramentas e como tal é a primeira a entrar em
contacto com o solo, tendo como função “soltar” o mesmo no centro da frente de
escavação, por um lado, e por outro garantir que o solo se move na direção tangencial
e radial, melhorando a fluidificação e consequentemente a eficiência da tuneladora.



Pré-cutting Bit - tem exactamente as mesmas funções do Central Cutter Bit, sendo que
o seu dimensionamento deve ser feito pensando na sua interação com os Cutter Bits
ordinários, pois para um aproveitamento máximo do potencial desta ferramenta, a
mesma deve desfazer o solo em aglomerados, no máximo, com o dobro do tamanho
final.



Cutter Bit (ordinário) - é a ferramenta de solos por excelência, destinando-se
essencialmente a argilas, siltes e areias. É a ferramenta responsável pela real
escavação do solo quando animado por uma força axial (avanço da TBM) e uma tensão
de corte (rotação da cabeça de corte). A sua localização é sempre nas ranhuras das
aberturas e abusivamente, por vezes, também se denominam por scrapers.



Scraper – é outro tipo de cutter bit, localizado sempre na periferia da cabeça de corte e
tem como função escavar o solo à volta da roda de corte, mantendo o diâmetro da
escavação sempre constante.

A mencionada facilidade para escavar estes materiais faz com que surja o problema oposto, ou
seja, é necessário controlar o fluxo de entrada de material para que não haja uma escavação em
demasia, perturbando o equilíbrio do terreno existente acima do túnel. Este tipo de
sobreescavação corresponde ao colapso da frente e é bastante perigoso pois pode resultar nos
problemas demonstrados na Figura 2.13, ou seja, grandes assentamentos à superfície no caso
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dum túnel com pouco recobrimento, ou cavidades de grandes dimensões em túneis profundos,
o que debilita a resistência do solo de recobrimento, tornando-o mais suscetível de colapsar.

Figura 2.13 – Mecanismo de rotura comum em túneis em solos - adaptado de Facesupport.org (2018).

A este mecanismo de colapso dá-se o nome de mecanismo chaminé (Figura 2.13), sendo que
para o evitar é necessário manter o equilíbrio do solo na frente de escavação através da
aplicação de uma pressão de suporte (frente pressurizada). Esta pressão de suporte é aplicada
tanto quando a máquina está a escavar como quando está parada, para que o solo a escavar
seja substituído pelo suporte definitivo com a menor quebra de equilíbrio possível. O valor desta
pressão é variável, pois depende do tipo de solo a escavar, da altura de recobrimento, da
existência ou não de nível freático acima da abóbada do túnel, das sobrecargas superficiais e do
estado de tensão em repouso do material (Figura 2.13 e Figura 2.14).

Figura 2.14 – Equilíbrio da frente de escavação de uma EPB – adaptado de Herrenknecht (s.d.).

A forma como se aplica esta pressão de suporte é o que, no essencial, distingue as tuneladoras
de solo.

13

I)

Escudo Slurry

Quando se classifica as tuneladoras com Escudo Slurry como tuneladoras de solos granulares
está-se a presumir que o solo tem uma permeabilidade elevada, o que quer dizer que assumimos
que o solo é composto por um dos materiais referidos na Figura 2.15. Este facto é importante
pois este tipo de tuneladoras utiliza como suporte da frente de escavação um fluido, ou por outras
palavras, a contrapressão é criada por injecção de um fluido na câmara frontal da tuneladora
(Figura 2.16).

Figura 2.15 – Campo de aplicação das tuneladoras Slurry - adaptado de Herrenknecht (s.d.).

Como a contrapressão é criada por um fluido e o material a escavar tem um gradiente hidráulico
elevado, naturalmente o fluído escolhido para este campo de aplicação tem de ser denso, para
que não se misture com a frente de escavação e desempenhe o papel pretendido. Um fluido que
preenche os requisitos são as lamas bentoníticas, sendo que de uma forma geral, este é sempre
o fluido escolhido neste tipo de material, no entanto poderá utilizar-se outro tipo de lamas densas
ou água com aditivos. Neste último caso é costume na literatura anglo-saxónica designar estas
TBMs por hydroshield, apesar do princípio de funcionamento ser exactamente o mesmo. A
vantagem da utilização da bentonite são as suas propriedades tixotrópicas que fazem com que
se crie uma película, habitualmente designada por cake, que confere à frente de escavação as
características necessárias para uma escavação em segurança.
Conforme se pode ver na Figura 2.16, quem regula a pressão exercida à frente é o sistema de
transporte do material escavado, que neste caso é hidráulico. A regulação faz-se pelo controlo
da velocidade de saída da mistura bentonite-solo, sendo que esta mistura é por sua vez
controlada por um sistema de alimentação de lamas.
Este tipo de máquinas têm provado a sua utilidade ao longo dos anos. Contudo, existem dois
problemas a ter em conta no uso desta tecnologia. O primeiro problema prende-se com a área
de estaleiro necessária à superfície pois, conforme se sabe, estas lamas são reutilizáveis, mas
para isso é necessário ter uma central de tratamento para o efeito. O outro problema é
demonstrado pela experiência e está relacionado com as subsidências registadas no uso desta
tecnologia. Este aspecto acontece devido às grandes variações de pressão lidas na câmara de
contrapressão, o que demonstra que a regulação da mesma pelo sistema hidráulico é bastante
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ineficiente, sobretudo quando o diâmetro do túnel é maior ou igual a 5 m e são intersectados
materiais constituídos por grandes blocos (Schaub, 2013).

Figura 2.16 – Esquema de funcionamento da contrapressão por fluido – adaptado de Schaub (2013).

Mixed Shield
Nos anos de 1980 a Herrenknecht e a Wayss & Freytag encontraram uma forma de resolver o
problema das oscilações da pressão de suporte, inventando a Mixed Shield TBM (Schaub, 2013).
A grande diferença consiste na divisão da câmara de contrapressão em duas, através da
chamada “parede submersa”, que tem uma abertura junto à soleira e permite que a mistura de
material escavado e lamas seja recolhido e ao mesmo tempo seja possível controlara a pressão
de suporte. Esse controlo passa a ser feito na sub-câmara de trás, chamada câmara de
escavação, através de uma bolha de ar comprimido (Figura 2.17).

Figura 2.17 - Princípio de funcionamento da tuneladora Mixed Shield - adaptado de Schaub (2013).

Para além desta alteração também foi introduzido um triturador de maxilas na câmara de
escavação entre a abertura da “parede submersa” e o sistema de recolha do material escavado.
Este equipamento serve para desfazer os blocos maiores e assim resolver o problema do
entupimento do sistema hidráulico de transporte. Todas estas alterações são facilmente
observáveis na Figura 2.18. Note-se que, obviamente, a linha de extração de material escavado
tem de estar obrigatoriamente na soleira, bem como o triturador de maxilas, sendo que a
capacidade deste equipamento varia, fundamentalmente, consoante o diâmetro da roda de corte.
15

Por exemplo, para D<10 m o grão máximo para o triturador de maxilas é de 50 cm (Schaub,
2013).

Figura 2.18 – Tuneladora Mixed Shield - adaptado de Herrenknecht (s.d.)..

Legenda da Figura 2.18:
1) Cabeça de corte

7) Sistema de transporte hidráulico

2) Parede submersa

8) Sistema de alimentação de lama e ar comprimido

3) Triturador de maxilas

9) Cilindros de avanço

4) Câmara de contrapressão

10) Sistema de isolamento do escudo

5) Escudo metálico

11) Posicionador de aduelas

6) Câmara hiperbárica

II)

Escudo EPB

Quando se refere que uma tuneladora com escudo de contrapressão de terras, designada na
literatura anglo-saxónica por Earth Pressure Balance (EPB), é uma máquina para solos finos
aquilo que deve ser entendido é que os solos a escavar têm coeficientes de permeabilidade
baixos (Figura 2.19) e que muito provavelmente existe nível freático instalado acima da abóbada
da cavidade. A principal diferença para as Slurry shields é o tipo de material de suporte pois nas
EPB é o próprio material escavado que é utilizado para proporcionar a pressão de suporte.

Figura 2.19 – Campo de aplicação clássico das EPB - adaptado de Herrenknect (s.d.).
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Contudo, para que seja possível utilizar esta tuneladora na sua forma original, sem recorrer a
nenhuma modificação ou condicionamento, o solo escavado tem de conter pelo menos um teor
de finos (d<0.06mm) de 30% e com as propriedades descritas na Tabela 2.1, para que o material
escavado possa proporcionar uma pasta homogénea, consistente, com boa trabalhabilidade,
com baixo atrito interno, ou seja, um bom material de suporte (Thewes & Budach, 2010).
Tabela 2.1 - Requisitos para um meio de suporte adequado - adaptado de Thewes & Budach (2010).
Parâmetro

Propriedades do meio de suporte

Permeabilidade

k < 10-7 m/s

Consistência para trabalhabilidade

0,4 < IC < 0,75

Pressão suportável pelo parafuso sem-fim

0,6 < IC < 0,7

Compressibilidade

Depende das condições geológicas e da
geometria da máquina

Tendência de Sticking

IC < 0,5 ou IP < 20%

Efeito do Desgaste

IC < 0,8

Legenda: k = coeficiente de condutividade hidráulica (m/s); IC = Índice de
consistência (-); IP = Índice de plasticidade (%)

Estes requisitos propostos por Thewes & Budach (2010) têm como objectivo o adequado
funcionamento da frente pressurizada que é composta pela câmara de escavação situada atrás
da cabeça de corte e o parafuso sem-fim que se localiza na soleira da mesma câmara (nº6 Figura
2.20). É este parafuso sem-fim que controla a pressão na frente de escavação pois é o
responsável por retirar o material da frente e descarregá-lo no sistema de transporte de material
escavado, que normalmente, nestes casos, é mecânico. A sua inclinação e comprimento é
função da pressão que se prevê aplicar à frente pois esta geometria tem como objectivo
proporcionar a diminuição do gradiente de pressão instalado no solo, ou seja, fazer com que as
pressões aplicadas no solo dentro da câmara de pressão passem a ter valores próximos da
pressão atmosférica para que quando o material escavado seja descarregado numa correia
transportadora (por exemplo) não saia com pressão (Herrenknecht, et al., 2011).
Modos de Operação
Uma das vantagens deste tipo de tuneladora é a possibilidade de operar em diferentes modos,
conforme as necessidades da frente de escavação. Isto é uma vantagem pois quando se diz que
solos finos pressupõem uma frente de escavação instável, está-se a assumir uma simplificação
muito grosseira que apenas é conveniente para apresentar os princípios de funcionamento das
tuneladoras. Na realidade, neste tipo de condições geológicas, podem existir situações em que
a frente é estável ou parcialmente estável, sendo que mesmo quando instável pode acontecer
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várias situações diferentes e daí ser benéfico ter disponíveis vários modos de operação para
responder de forma eficiente às condições encontradas no local.

Figura 2.20 – Tuneladora EPB – adaptado de Herrenknecht (s.d.).

Legenda da Figura 2.20:
1) Cabeça de corte

6) Parafuso sem-fim

2) Câmara de escavação

7) Cilindros de avanço

3) Antecâmara

8) Sistema de isolamento do escudo

4) Pás misturadoras

9) Posicionador de aduelas

5) Escudo metálico
Em suma, os diferentes modos de operação estão resumidos na Figura 2.21, sendo
PS,EPB = pressão de suporte do terreno escavado na abóbada nos modos fechados;
PS,CA = pressão do ar comprimido na abóbada no modo meio aberto; PS = pressão atmosférica,
ou seja, igual a zero.

Figura 2.21 – Diferentes modos de operação das tuneladoras EPB – adaptado de Herrenknecht, et al.
(2011).

De seguida apresenta-se uma explicação sucinta de cada modo de operação e um exemplo de
aplicação para o qual cada um destes modos é destinado segundo Herrenknecht, et al. (2011).
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a) Modo fechado – é usado, por exemplo, em formações geológicas instáveis com nível
freático acima da abóbada do túnel. Os assentamentos à superfície neste caso são muito
influenciados pelo valor da pressão de suporte e por isso a câmara de escavação está
completamente cheia de material escavado. Geralmente, o sistema de transporte de
material escavado usado para este caso são correias transportadoras.
Modo b) e c) – são usados quando a máquina se encontra por baixo do nível freático, os
solos são muito permeáveis e o parafuso sem-fim tem o seu comprimento logístico máximo
mas não consegue dissipar toda a energia/pressão entre a frente e o sistema de transporte
de material escavado. Significa por isso, que caso se abra a válvula do parafuso sem-fim
sem este estar a rodar, o material escavado fluidificado ou a água saem a grande pressão e
de forma descontrolada. Nestas condições é necessário adicionar um sistema de bombagem
que estanque a pressão.
b) Modo fechado com bomba de pistão – uma das maneiras de estacar a pressão é
colocar uma bomba de pistão, semelhante a uma bomba de betão, no fim do parafuso
sem-fim e assim conseguir uma bombagem permanente com perda de pressão
controlada do material escavado.
c) Modo fechado com circuito hidráulico – outra possibilidade é ligar o parafuso sem-fim
a um circuito de transporte hidráulico conhecido como circuito de lamas. A saída do
parafuso sem-fim é ligada a um recipiente fechado (caixa misturadora) que liga
posteriormente ao circuito hidráulico de transporte. Este modo exige um custo adicional
elevado quando comparado com todos os outros modos, devido ao sistema de
reciclagem do fluído de transporte requerido. O fluido de transporte é vulgarmente uma
suspensão de lamas bentoníticas e pode ser inserido directamente na câmara de
escavação ou na slurryfying box.
d) Modo meio aberto – este modo aplica-se quando a máquina se encontra por baixo do
nível freático (NF) mas a frente é maioritariamente estável. Neste caso, enche-se a
metade debaixo da câmara de escavação com material escavado e na metade de cima
injecta-se ar comprimido. A regulação da pressão do ar possibilita uma escavação
debaixo do NF com uma perda de pressão através da frente ou através do parafuso semfim baixa e adequada ao bom funcionamento da EPB. Como defeito, este modo
apresenta um difícil controlo do nível de material de suporte dentro da câmara, o que faz
com que seja necessário calcular a pressão de suporte tendo em consideração vários
graus de enchimento da câmara.
e) Modo de transição – é usado quando a frente de escavação é maioritariamente estável
e não existe nível freático, ou em locais em que se escava sem o ingresso de água.
Como tal, a aplicação do ar comprimido não é necessária e pode-se escavar com
pressão atmosférica na parte de cima da câmara. O preenchimento parcial permite que,
caso as condições mudem subitamente, seja possível um rápido enchimento da câmara,
fazendo com que a transição para o modo fechado seja bastante lesta.
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f)

Modo aberto – aplica-se quando a frente é estável e a presença de água é praticamente
inexistente. Nestas condições, a câmara de escavação está vazia e sobe pressão
atmosférica. Devido ao facto do nível de enchimento da câmara de escavação ser muito
baixo, o momento torsor e o desgaste nas ferramentas de escavação é muito mais baixo
do que nos modos anteriores.

2.3- Necessidade da Tuneladora Universal
Ora, como facilmente se percebe, os terrenos reais raramente são tão homogéneos como
apresentados anteriormente e um mesmo túnel pode facilmente intersectar vários tipos de
geomaterial, o que segundo o apresentado até aqui, faria com que fosse necessário utilizar mais
do que uma TBM para o mesmo túnel. Por isso, desde há vários anos, a indústria da tunelação
mecanizada para grandes diâmetros, tem como objectivo último desenvolver uma máquina
universal que consiga escavar todo o tipo de geomateriais de forma eficiente.
Esse objectivo ainda não foi atingido mas já foram dados vários passos significativos nesse
sentido e o propósito deste subcapítulo é precisamente apresentar esses desenvolvimentos,
sendo que os mesmos ocorreram segundo duas perspectivas distintas. Por um lado, a estratégia
foi aumentar o campo de aplicação de algumas das soluções já apresentadas. Por outro, a
estratégia passou por conceber máquinas híbridas que tenham na sua constituição mais do que
um tipo de tipo tuneladora, podendo mudar o princípio de funcionamento dentro do túnel sem
grandes transformações mecânicas. Em ambas as estratégias assume-se que a estrutura do
túnel será composta por aduelas pois, conforme facilmente se percebe, é o suporte mais versátil
e simples, o que proporciona uma elevada rentabilidade de construção, tendo ainda como
vantagem adicional o facto de serem elementos de pequena espessura. Como tal, é também
descrito neste subcapítulo, de forma mais pormenorizada, este tipo de solução, apesar de a
mesma também ter as suas limitações sobretudo no que respeita a momentos flectores muito
elevados.

2.3.1- Estrutura de Suporte Definitivo
Para conceber uma estrutura composta por aduelas de betão armado tem que se ter em linha
de conta vários casos de carga, pois estes elementos pré-fabricados - para além de terem que
responder às solicitações que ocorrerão durante a vida útil do túnel - têm também de ser
dimensionados para as acções a que estarão sujeitos durante o seu armazenamento, transporte
e colocação. Este é um dimensionamento complexo, porque mesmo o caso de carga que
contempla a vida útil do túnel possui, na realidade, um conjunto de casos que têm de ser
contemplados como: a situação corrente, a situação sísmica e as variações de temperatura
derivadas à ocorrência de um incêndio no interior.
Conforme já apresentado anteriormente, a estrutura deste tipo de suporte é constituída por um
conjunto de anéis que, por sua vez, são compostos por vários tipos de aduelas: aduelas
rectangulares, aduelas contra-chave e aduela chave (Figura 2.22). O número de aduelas
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rectangulares por anel é variável pois depende do diâmetro do túnel, sendo que o número de
aduelas contra-chave e chave é fixo: dois e um respectivamente.

Figura 2.22 – Estrutura de suporte composta por anéis de aduelas (Pereira, 2011).

Quanto à geometria dos anéis, esta pode ser recta ou cónica, sendo que dentro dos anéis
cónicos existem dois tipos, o anel cónico trapezoidal e o anel cónico universal (Figura 2.23).
Aquilo que distingue os anéis rectos dos anéis cónicos é o facto de no primeiro caso as suas
arestas longitudinais serem paralelas, ao passo que nos anéis cónicos tal não acontece. Assim,
os anéis rectos são destinados a troços rectos, ao passo que os cónicos trapezoidais são
destinados a troços curvos. Já os anéis cónicos universais, dada a sua conicidade, podem ser
utilizados em troços curvos verticais, horizontais e em troços rectos, desde que, no último caso,
dois anéis consecutivos tenham posições opostas. Ora, esta polivalência dos anéis universais
faz com que sejam os mais utilizados nos dias de hoje, pois permitem realizar todo o tipo de
traçado (Pereira, 2011).

Figura 2.23 – Tipos de anéis existentes (Pereira, 2011).

Relativamente às ligações, todas as aduelas exigem dois tipos de ligações: ligações radiais - que
são ligações entre aduelas do mesmo anel (Figura 2.22) - e ligações circunferenciais que são
responsável pela solidarização entre anéis (Figura 2.22). A ligação radial tem obrigatoriamente
que ser feita por intermédio de um parafuso (Figura 2.24) que é apertado por um trabalhador
com uma aparafusadeira elétrica. Por outro lado, a ligação circunferencial pode ser feita por
intermédio de uma bucha ou através de um parafuso, quando a flexão que solicita o suporte é
limitada (Figura 2.24).
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Figura 2.24 – Ligações entre aduelas (Pereira, 2011).

Por fim, quanto à questão da impermeabilização exterior, isto é, relativamente à
impermeabilização face à água que vem do terreno, esta pode ser garantida através de um
conjunto de medidas (Pereira, 2011):


Seleção do tipo de anel.



Classe do betão.



Modelo de encaixe das aduelas.



Preenchimento do vazio anelar.



Selagem das juntas entre aduelas.

Todas estas medidas são função das condições hidrogeológicas do terreno, propósito do túnel e
vida útil do mesmo. Entre estas medidas pode-se considerar como sendo as mais relevantes as
duas últimas. Como o preenchimento do vazio anelar já foi explicado no ponto 2.2.1, relata-se
agora de forma detalhada a solução típica de selagem das juntas entre aduelas.
Normalmente, a forma de garantir a estanquidade das juntas passa por construir juntas
elastómeras de compressão. Para que isso seja possível, todas as aduelas contêm no seu bordo
um rasgo que é preenchido com material elastomerico (Figura 2.24). Assim, quando a aduela
está montada, o material elatomerico é comprimido contra os elastómeros das aduelas vizinhas,
tanto através dos cilindros de avanço da TBM como através dos parafusos de ligação.

2.3.2- Alargando o Espectro de Aplicação
Hoje em dia, devido às evoluções tecnológicas, o campo de aplicação das tuneladoras de solo é
muito semelhante, podendo inclusive dizer-se que ambas estão perto da universalidade no que
toca a este tipo de geomaterial. Ainda existem diferenças substanciais na performance das duas
tuneladoras consoante as condições geológicas encontradas, mas já existe uma gama muito
considerável em que a escolha será mais condicionada pelas vantagens ou desvantagens do
ponto de vista logístico ou económico de cada tipo de TBM, do que pelas suas limitações técnicas
relativas ao contexto geológico em que se inserem.
Esta evolução nas tuneladoras de solos deveu-se, sobretudo, ao desenvolvimento de técnicas
de acondicionamento do solo, ou seja, conseguir conferir de forma artificial as características
necessárias para que um geomaterial naturalmente impróprio se torne um material de suporte
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adequado. De uma forma geral, essas características são segundo Galli & Thewes (2014) e
Thewes & Budach (2010) as seguintes:


Comportamento fluido adequado, que assegure suficiente entrada de material na câmara
de escavação e no parafuso sem-fim.



Proporcionar uma pressão de suporte quase homogénea em toda a frente, para transferir
de forma adequada a pressão para o terreno não perturbado.



Elevada compressibilidade para que o meio de suporte consiga aguentar as flutuações
de pressão resultantes do movimento da tuneladora.



Baixa permeabilidade, quando existe pressão hidrostática instalada, para evitar ou
reduzir o fluxo de forças destabilizantes na frente e ao mesmo tempo evitar o perigo de
entrada descontrolada de água na câmara de escavação.



Baixo atrito interno, para que o torsor da cabeça de corte e do parafuso sem-fim sejam
baixos, o que consequentemente leva a um menor consumo de energia, bem como a
um menor desgaste dos equipamentos.



Baixo potencial de entupimento das ferramentas de corte.

Este tipo de técnica, conforme facilmente se percebe, tem um grande impacto no campo de
aplicação dos escudos EPB e por isso o condicionamento do solo será aqui descrito para este
tipo de TBM. De notar, contudo, que o condicionamento do solo também se utiliza nos escudos
Slurry, sobretudo para reduzir o potencial entupimento das ferramentas de corte, quando
estamos perante solos finos.
Para que o acondicionamento do solo consiga atingir os objectivos mencionados, é necessário
introduzir no solo um agente de acondicionamento. A mistura deste agente varia consoante o
tipo de geomaterial a escavar e pode ser: água, polímeros, suspensões de material fino (lamas
bentoníticas) ou espumas. Os primeiros dois são normalmente aplicados a solos finos que não
preencham os requisitos apresentados anteriormente na Tabela 2.1, como por exemplo em
argilas sobreconsolidas, sendo que por vezes também se usa espuma quando se está perante
argilas aderentes para reduzir as consequências de entupimento e adesão (Herrenknecht, et al.,
2011). Quando o material a escavar é um solo grosso ou de granulometria extensa, a escolha
recai normalmente sobre as espumas. É nestes dois últimos materiais que a transformação é
maior e apesar de, contrariamente aos solos finos, ainda não existir uma definição quantitativa
exacta dos requisitos necessários para se ter um bom material de suporte, uma sugestão para
esses critérios é dada por Galli & Thewes (2014) e Herrenknecht et al. (2011):


Comportamento fluido adequado – como nos materiais não coesivos, não existe índice
de consistência, a plasticidade pode ser medida tal como no betão, através do resultado
do ensaio do cone de Abrams, sendo o abaixamento adequado entre 10 e 20cm.



Estabilidade - o material de suporte deve providenciar suficiente estabilidade, sobretudo,
durante as paragens da TBM. Este ponto é particularmente importante quando se usa
espuma que só tem estabilidade temporária e, mesmo assim, com grandes flutuações.
Quando a espuma se decompõe, o resultado pode ser a separação dentro da câmara
23

de escavação, o que faz com que a pressão de suporte não seja homogénea. Se uma
bolha de ar se formar na abóbada pode levar a perigosas expulsões repentinas de
material escavado. Este parâmetro tem de ser garantido pelos fornecedores da espuma.


Baixa permeabilidade – a condutividade hidráulica da mistura solo-agente de
acondicionamento em solos grossos deverá ser k < 10-5 m/s.



Baixo potencial de entupimento – esta característica, conforme se verá mais à frente no
capítulo 3, é governada sobretudo pela plasticidade dos minerais argilosos que
constituem o solo, mas pode ser controlado pelo teor em água.

Conforme mencionado no segundo ponto, as alterações de características proporcionadas pelas
espumas são meramente temporárias e têm um certo limite de aplicabilidade, que será
pormenorizado mais à frente, sendo possível – para já – ficar com a noção de que quando existe
rocha

fragmentada

no

local,

juntamente

com

água

subterrânea,

este

agente

de

acondicionamento não consegue interferir.
Ainda assim, o agente de acondicionamento que se usa com maior frequência são as espumas,
por serem o elemento mais versátil, pois são quem permite alargar o campo de aplicação das
EPB a todos os solos, ao mesmo tempo que resolve alguns problemas relativos às argilas. Esta
versatilidade advém do facto de existirem vários tipos de espuma consoante o seu propósito.
Neste trabalho, é explicada a constituição e formação das espumas tensioactivas ou
surfactantes, pois o seu processo de formação é igual ao das outras espumas e são as espumas
que se utilizam para efectivamente alargar o espectro de aplicação das EPBs. Resumidamente,
a constituição e formação deste tipo de espuma consiste, em primeiro lugar, na criação de uma
solução sufactante composta por solvente (água) e um produto surfactante, que é uma
substancia que consegue manter uma emulsão. Seguidamente, junta-se a esta solução o ar
comprimido das pistolas de aplicação e a solução transforma-se em espuma.
A alteração temporária das características do geomaterial que irá servir de meio de suporte são
dadas pelas características iniciais da espuma e por isso controlar a sua qualidade é muito
importante para garantir uma adequada mistura solo-espuma. Para conseguir controlar todo o
processo, isto é, a qualidade da solução da espuma e a quantidade de espuma que se insere no
solo, importa conhecer os seguintes parâmetros (Thewes & Budach, 2010):


Cf – concentração de surfactante – descreve a percentagem em massa do teor de
produto na solução e os seus valores correntes variam entre 1,5% e 5%. Esta relação
pode também ser medida em volume porque o peso volúmico da água e o do produto
surfactante são aproximadamente iguais.



FER – taxa de expansão da espuma – é a relação volumétrica entre a espuma com a
pressão de suporte e a solução líquida. Os valores normais deste parâmetro variam entre
10 e 25.



FIR – taxa de injecção de espuma – é o rácio em volume entre a espuma injectada e o
solo escavado. O volume de solo escavado pode ser dado pela taxa de avanço da
tuneladora multiplicado pela área da frente de escavação.
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Estes parâmetros, juntamente com o tipo e constituição do produto surfactante utilizado e a
pressão aplicada à solução aquosa, constituem os indicadores que mais influenciam a qualidade
do agente e por isso são aqueles que devem ser constantemente verificados (Thewes & Budach,
2010).
Quanto ao processo de acondicionamento, este é conseguido através das já mencionadas
pistolas que injectam o agente a alta pressão. Estas pistolas são colocadas umas na cabeça de
corte (Figura 2.25), para introduzem o agente na frente de escavação, enquanto outras são
colocadas na antecâmara para introduzirem o acondicionador na câmara de escavação, sendo
que também existe a possibilidade de as colocar no parafuso sem-fim, não obstante ser menos
frequente.

Figura 2.25 – Espuma surfactante (Herrenknecht, s.d.).

Explicado todo o processo de acondicionamento e as suas vantagens, importa agora conhecer
as suas consequências no campo de aplicação das EPB. Estas consequências podem facilmente
ser observadas na Figura 2.26, em que a linha 1 corresponde à fronteira tradicional das EPB
apresentada no ponto 2.2.2. Os solos que tenham a sua curva granulométrica dentro desta área,
normalmente não necessitam de qualquer tipo de condicionador, a não ser eventualmente água
ou um aditivo anti-entupimento no caso de não perfazerem os requisitos da Tabela 2.1
(resumidamente 0,4 < IC <0,75 ou IP < 20%).
Para além da linha 1, entra-se no campo de aplicação estendido pelos condicionadores. Nesta
zona é necessário o uso de espumas, polímeros ou suspensões de material fino, para que se
consiga preencher os requisitos necessários, nomeadamente o de baixar a permeabilidade de
materiais com coeficientes de condutividade hidráulica superiores a 10 -7 m/s. De realçar que a
percentagem de finos mínima necessária é de 5%, para que não se tenha de adicionar
abundantemente suspensões de material fino. Caso isto aconteça, isto é, o material a escavar
tenha menos de 5% de finos estamos já no campo de aplicação clássico dos escudos Slurry
(STM), o que não quer dizer que as EPB não consigam efectuar a escavação, mas será sempre
com enorme dificuldade.
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Figura 2.26 – Campo de aplicação das tuneladoras EPB – adaptado de Galli & Thewes (2014).

O tamanho dos grãos é um dos critérios importantes para definir o tipo de tuneladora adequada
a um projecto. Contudo, existem outros dois que são também fundamentais, como o coeficiente
de condutividade hidráulica e a pressão hidrostática exercida na frente de escavação. Estes dois
parâmetros são os que definem a fronteira 2 e 3 da Figura 2.26. Para a área 2, para além da
granulometria mostrada, é necessário que o material de suporte tenha k < 10-5 m/s e uma pressão
hidrostática menor que 2 bar. Na área 3 é necessário que a condutividade hidráulica seja limitada
pelo mesmo valor e que não exista pressão hidrostática aplicada à frente de escavação (Galli &
Thewes, 2014). A pressão hidrostática é a condicionante, pois ao contrário da pressão do terreno,
não existe forma de a diminuir, nem através de intervenções a partir da superfície antes da
passagem da tuneladora, nem através de intervenções a partir da frente de escavação.
Importa referir que aquilo que foi definido nos parágrafos anteriores, relativamente ao campo de
aplicação dos escudos EPB, não deve ser interpretado como regras rígidas mas sim como
valores indicativos.
Quanto ao campo de aplicação actual das STM no que toca ao tamanho dos grãos, Lamanna
(2016) sugere a Figura 2.27. Como se constata, é um campo de aplicação muito extenso e se
tivermos em consideração que os outros parâmetros relevantes na escolha de uma máquina, ou
seja, a condutividade hidráulica e pressão hidrostática, podem tomar valores até 10 m/s para o
primeiro caso e ir bastante acima da dos 3 bar no segundo, facilmente se conclui que se está
perante uma máquina muito próximo da máquina universal no contexto dos solos.
Tendo em conta aquilo que já foi apresentado, vê-se claramente uma grande sobreposição de
condições entre as EPB e as STM, pelo que importa por isso perceber como escolher quando as
condições do terreno então dentro deste campo comum (%finos ≥ 5%; k < 10-5 m/s e pressão
hidrostática < 3 bar).
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Figura 2.27 – Campo de aplicação das tuneladoras STM – adaptado de Lamanna (2016).

Quando o material se encontra no extremo inferior no que toca à granulometria, ou seja, quando
existe uma elevada percentagem de finos (>30%), as STM têm os seus problemas, conforme se
percebe da análise da Figura 2.27, pois é necessário um enorme esforço para separar as lamas
bentoníticas do material escavado, o que resulta em elevados custos que podem ser evitados
pela escolha de uma EPB. O mesmo acontece se estivermos perante um material de suporte
com condutividades hidráulicas da ordem dos 10-10 m/s, pois aí as lamas bentoníticas terão muita
dificuldade em penetrar no solo e a mistura que constituirá o meio de suporte dificilmente
preenche os requisitos mencionados. Em sentido contrário, se o material tiver apenas 5% de
finos, talvez a escolha mais adequada será a STM.
Se nos casos extremos do campo de aplicação das tuneladoras de solos a escolha por uma
solução é fácil, dada a origem de cada uma das tuneladoras, no caso das condições do terreno
estarem suficientemente afastadas desses extremos, a escolha de qual a tuneladora a utilizar
passará sempre pela ponderação das vantagens e desvantagens que cada uma apresenta.
Resumidamente, lista-se de seguida as principais vantagens das STM face às EPB:


Menor desgaste devido à abrasividade do meio de suporte ser muito menor, pois as
ferramentas de escavação estão sempre submersas numa lama que tem efeitos
lubrificantes.



Menor possibilidade de assentamentos à superfície, pois o controlo da pressão de
suporte activa é mais preciso e é independente do avanço da tuneladora.



Possibilidade de instalar um triturador de maxilas, o que torna menor a possibilidade de
haver problemas com a remoção do material escavado da câmara de escavação devidos
a seixos e calhaus, tornando assim este tipo de máquina mais adequado a frentes
mistas.



Maior facilidade e consequentemente maior rapidez no acesso à câmara de escavação
e roda de corte para actividades de manutenção e inspeção.
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Por outro lado, as EPB são logisticamente mais versáteis e sobretudo são muito mais
económicas, dado que não necessitam de um sistema hidráulico de transporte nem de uma
central de reciclagem de lamas bentoníticas.
Por estas razões, as máquinas EPB são muito mais utilizadas a nível global, sendo que por
exemplo em 2011, 90% dos projectos de tunelação mecanizada com pressão de suporte activa
recorriam a EPB (Herrenknecht et al., 2011).

2.3.3- Tuneladoras Híbridas
Conforme referido na introdução deste subcapítulo, as tuneladoras híbridas são aquelas que sem
grandes mudanças mecânicas conseguem mudar de princípio de escavação dentro do túnel, ou
seja, conseguem operar recorrendo a mais do que um tipo apresentado na Figura 2.2 (ponto
2.2). Esta estratégia de construir tuneladoras para alcançar um maior campo de aplicação foi a
primeira a ser utilizada e desde então nunca mais foi abandonada, pois conforme se verá esta é
a única forma possível nos dias de hoje de uma tuneladora escavar tanto maciços rochosos com
elevada resistência à compressão, como, solos finos e grossos.

I)

Escudo Duplo

No que toca a esta espécie de tuneladoras, o primeiro passo no caminho da máquina universal
foi dado em 1971, quando Carlo Grandori – em cooperação com empresa Robbins –,
desenvolveu a TBM de Escudo Duplo (Figura 2.28), por vezes chamada TBM universal do
material rochoso (SELI Divisone Tecnologie). O seu modo de funcionamento e constituição é a
junção dos dois tipos de tuneladora de rocha descritos no ponto 2.2. Conforme se pode ver Figura
2.28, a estrutura de suporte é a utilizada nas tuneladoras de escudo simples (ES) e a roda de
corte e o sistema de transporte do material escavado são, conforme seria de esperar,
característicos do material rochoso. Já o escudo é na realidade constituído por três partes
independes (nº 1, 2 e 3 da Figura 2.28).
Esta máquina consegue construir túneis, tanto em maciços rochosos de boa qualidade, como
em rocha branda ou fragmentada, mas o seu modo de funcionamento é diferente consoante as
condições encontradas. É no primeiro caso, ou seja, em rocha dura, que esta tuneladora
apresenta todo o seu potencial, já que no segundo contexto geológico funciona como uma ES
normal. O seu sistema de avanço em maciços de boa qualidade tira partido dos grippers que são
pressionados contra as paredes da cavidade e os macacos hidráulicos principais esticam,
apoiando-se nesse sistema, enquanto o resto da tuneladora sob a protecção do escudo gripper
está parada a construir o suporte final. É durante este desfasamento de velocidade que actua o
escudo telescópico, que é um escudo que tem a capacidade de aumentar o seu comprimento
para proteger o sistema principal de propulsão da queda de algum bloco. Esta forma astuta de
funcionamento leva a que o rendimento da construção seja muito aumentado pois faz com que
seja possível escavar e construir o suporte em simultâneo – virtude única entre todas as
tuneladoras disponíveis até à data.
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Figura 2.28 – Tuneladora de Escudo Duplo -adaptado de Herrenknecht (s.d.).

Legenda da Figura 2.28:
1) Escudo da frente

4) Cilindros de avanço principais

2) Escudo telescópico

5) Gripper

3) Escudo Gripper

6) Cilindros de avanço secundários

II)

Escudo Simples – Escudo EPB

A construção de escudos que misturem tipos de tuneladoras de solo com tipos de tuneladoras
de rocha é até agora a única forma de se conseguir escavar túneis que intersectem rochas de
boa qualidade e solos finos e grossos. Contudo, ainda existe alguma limitação quanto à
qualidade da rocha a escavar por causa da forma como a tuneladora avança, ou seja, as
limitações nesta matéria são as mesmas que se verificam para as TBMs de escudo simples, isto
é, limitação de UCS dos maciços – o valor mais elevado de que há registo nos projectos
realizados até à data pelos maiores fabricantes de tuneladoras a nível mundial (Herrenknecht e
The Robbins Company) é de UCS = 225 MPa –, RQD > 75 % e uma distancia entre fracturas
superior a 0,6 m segundo (Badendererde, 1999).
Para este tipo de solução é importante referir que, independentemente do escudo de solo
escolhido para juntar a um escudo simples, é fundamental a instalação dos dois tipos de
ferramentas na cabeça de corte, ou seja, a cabeça de corte conter discos de corte e cutter bits.
Adicionalmente, deve-se – em função da qualidade e da quantidade dos geomateriais a
intersectar – definir também o valor necessário das aberturas. Na realidade, esta combinação de
ferramentas tem de ser feita mesmo quando se está exclusivamente no campo dos solos, porque
a necessidade de utilizar discos de corte está sempre presente, dado que é necessário prever a
existência de seixos e calhaus na frente de escavação e é sempre necessário furar os poços de
ataque intermédios ou os poços de recepção.
Quanto à constituição propriamente dita da solução ES – EPB, a constituição da máquina é
apresentada na Figura 2.29. Apesar de não ser possível observar-se na imagem, existe um anel
de escombros retrátil no centro da cabeça de corte que é essencial para o funcionamento em
modo ES. Neste modo, o parafuso sem-fim, que também pode ser retráctil, encontra-se recolhido
ou parado, sendo o anel de escombros e o tapete transportador os responsáveis pela remoção
do material escavado da cabeça de corte para o sistema de transporte mecânico. No modo EPB,
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o anel de escombros é recolhido, o tapete transportador desviado e a câmara de escavação
enchida com material escavado, sendo o parafuso sem-fim que regula a pressão de suporte com
a recolha do material escavado (Herrenknecht, s.d.).

Figura 2.29 – Tuneladora híbrida (ES- EPB) – adaptado de (Pereira, 2011).

Contudo, consoante o tipo de rocha a escavar, também existe a possibilidade de não adicionar
nem o anel de escombros retráctil nem o tapete transportador, pois conforme explicado
anteriormente, as EPB têm a possibilidade de operar em modo aberto, que no fundo é o modo
ES, com a diferença de que a recolha do material escavado faz-se pelo parafuso sem-fim. Notese que este modo aberto das EPB tem limites significativos no que toca às características do
maciço rochoso, pois uma EPB não possui nenhum dispositivo que garanta que os fragmentos
de rocha tenham as dimensões adequadas ao bom funcionamento do parafuso sem-fim. Logo,
a opção demonstrada na Figura 2.29 é a solução adequada quando se prevê um grande
desgaste do parafuso sem-fim e quando o maciço rochoso tem alguma qualidade (Herrenknecht,
s.d.).

III)

Escudo Simples – Mixed Shield

Neste tipo de soluções híbridas também existe a possibilidade de escavar solos grossos com
elevada permeabilidade juntamente com rocha, ou seja, conceber uma TBM que opere tanto no
modo Mixed Shield (STM) como no modo Escudo Simples (ES). Numa ES-STM, os limites de
aplicação no que se refere à qualidade do maciço e à constituição da cabeça de corte são em
tudo semelhantes ao referido para ES-EPB. Contudo, neste caso, será obrigatório ter os dois
sistemas de remoção de material escavado instalados em paralelo, um que ligue directamente à
câmara de escavação, quando se intersecta solos, estando o anel de escombros retrátil recolhido
e outro que esteja em funcionamento quando o anel de escombros está em utilização, isto é,
quando a escavação seja em maciços rochosos. Por fim, refere-se apenas que este tipo de
solução envolve transformações mecânicas dentro do túnel mais complexas do que as realizadas
na solução ES-EPB para mudar de modo de operação, pois a câmara de escavação neste caso
é “dupla” (Herrenknecht, s.d.).
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IV)

Escudo EPB – Mixed Shield

Outro tipo de opção no contexto híbrido é a junção do modo EPB e do modo Mixed Shield, o que
faz com que a tuneladora fique habilitada a escavar qualquer tipo de solo com as vantagens de
ambos os métodos. Como o meio de suporte, a configuração da câmara de contrapressão e o
sistema de transporte são significativamente diferentes para ser possível construir uma máquina
com estas características, isto é, para a TBM conseguir mudar o seu modo de operação dentro
do túnel, sem haver o esforço de praticamente reconstruir a máquina, é necessário instalar
paralelamente um parafuso sem-fim e um sistema hidráulico, eventualmente com um triturador
de maxilas à frente da linha de extração hidráulica.
Ora, para ser possível ter todos estes sistemas em paralelo, é necessário que o túnel tenha um
diâmetro mínimo de 9 m, o que limita bastante este tipo de solução. No entanto, com a execução
da linha azul do metro de Kuala Lumpur, entre 2013 e 2015, foi dado um passo significativo com
vista a dispor deste tipo de TBM hibrida em túneis mais pequenos (D≈6 m) sem que sejam
necessárias grandes mudanças mecânicas na tuneladora para mudar de modo de operação
dentro do túnel. Esta tecnologia foi desenvolvida pela Herrenknecht e permite que a tuneladora
opere em 4 modos distintos: Mixed shield convensional; Mixed shield com lamas densas e
viscosas; EPB com circuito slurry; e EPB convencional. Nos dois primeiros modos, a tuneladora
apresenta a configuração e o modo de operação demonstrado na Figura 2.30. O seu princípio e
campo de aplicação é semelhante ao das Mixed Shield (STM), sendo as lamas viscosas para
materiais com índices de vazios muito grandes. A única diferença relativamente a uma STM é o
facto de não existir um triturador de maxilas, sendo o parafuso sem-fim o responsável pela
ligação entre a câmara de escavação pressurizada (nº 1 Figura 2.30) e o sistema de transporte
hidráulico (nº 9 Figura 2.30). De notar que o elemento sinalizado com o número 8 na mesma
figura – o recipiente fechado denominado anteriormente como slurryfying box – é muito
importante, pois é quem garante uma descida da pressão do muco solo escavado-lamas e
aumenta a fluidez do mesmo para que esta mistura seja compatível com o sistema hidráulico de
transporte (tubo nº9). Quanto ao terceiro modo de operação, este é em tudo semelhante ao
descrito para os dois primeiros, com a única diferença de que a antecâmara atrás da parede
submersa está vazia e o material de suporte é o próprio solo escavado. Este modo destina-se a
materiais com granulometria muito extensa e, por isso, entre o campo de aplicação das EPB e
das STM. O último modo, que corresponde à EPB convencional, necessita apenas de retirar os
elementos 8 e 9 e substitui-los por uma correia transportadora. Contudo essa operação pode ser
feita dentro do túnel sem grande dificuldade.
Importa referir que todos os tipos de soluções híbridas são possíveis, mas ainda não são opções
de catálogo, ou seja, para utilizar estas tecnologias é necessário personalizar a TBM com o
fabricante, o que naturalmente evolve custos ainda mais elevados, sobretudo se a opção recair
sobre EPB-STM, o que leva a que esta opção seja aplicável apenas em projectos sem outra
solução possível.
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Figura 2.30 – Tuneladora EPB-STM – adaptado de (Herrenknecht, s.d.).

Legenda da Figura 2.30:
1) Câmara de escavação

6) Alimentador de lamas para antecâmara

2) Antecâmara de escavação

7) Parafuso sem-fim

3) Tubo comunicante entre câmaras

8) Slurryfying box

4) Alimentador de lamas

9) Sistema de transporte hidráulico

5) Alimentador de ar comprimido

2.4- Conclusão
Conforme se viu, as tuneladoras hoje em dia já apresentam uma flexibilidade considerável e já
existem soluções para escavar túneis em praticamente todas condições geológicas possíveis.
Contudo ainda não existe uma só máquina, universal, que consiga escavar todas as
combinações de formações geológicas sem envolver grandes alterações mecânicas. O último
passo para alcançar este objectivo é conseguir que uma mesma máquina consiga escavar
maciços rochosos de muito boa qualidade e todo o tipo de circunstâncias presentes em solos
sem que sejam necessárias grandes mudanças na sua fisionomia.
Em resumo, apresenta-se na Figura 2.31, as duas abordagens escolhidas pela industria para a
obtenção deste último objectivo.

Figura 2.31 – Resumo dos diversos tipos de tuneladoras e técnicas existentes.
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3- Caso de Estudo - Plano Geral de Drenagem de Lisboa
2016-2030
O Plano Geral de Drenagem de Lisboa 2016-2030 (PGDL) consiste num projecto pedido pela
Câmara Municipal de Lisboa para resolver alguns problemas estruturantes da rede de drenagem
da cidade como as inundações nas zonas baixas, dotar a rede de capacidade para fazer face à
crescente ocupação do território, evolução demográfica e ao efeito das alterações climáticas, ou
seja, subida do nível médio das águas do mar nas zonas baixas, aumento da frequência e
magnitude de fenómenos extremos de precipitação em curtas durações e aumento de períodos
de seca (Matos, et al., 2015).
O projecto abrange os três sistemas de drenagem do concelho de Lisboa e respetivas bacias
hidrográficas, nomeadamente, Alcântara, Beirolas e Chelas, o que faz com que parte dos
concelhos de Oeiras, Amadora e Loures também estejam abrangidos, devido ao facto de
algumas porções de território desses concelhos descarregarem as suas águas pluviais nas
bacias do município de Lisboa (Figura 3.1).

Figura 3.1 - Sistemas de drenagem abordados no PGDL – adaptado de Matos et al. 2015.

Adicionalmente, o PGDL divide cada um dos sistemas de drenagem em bacias principais,
conforme se apresenta na Figura 3.2, sendo as bacias designadas de A a R, as que drenam no
concelho de Lisboa e as bacias S e V, as que pertencendo ao concelho de Lisboa, descarregam
para os concelhos vizinhos e por isso são agrupadas à parte, sob a designação de Bacias
Adjacentes. (Tabela AI.1 página 84 em anexo).
Concretamente, o plano analisa todas as bacias do concelho de Lisboa, sendo feita uma análise
em cada uma delas, a qual passa pelo levantamento de problemas e pela proposta de soluções,
desde a substituição de colectores até à construção de dois túneis para reforço da capacidade
de drenagem da rede instalada. Nem todas as soluções propostas são soluções físicas, sendo
que também são previstas medidas que levam a um maior conhecimento do desempenho da
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rede para que se possa, no futuro, decidir intervenções mais localizadas e com maior
conhecimento de causa. Como tal, as medidas propostas são agrupadas em intervenções de
curto e médio prazo, consoante o seu impacto no imediato.

Figura 3.2 - Bacias Hidrográficas Principais dos sistemas de drenagem de Lisboa – Matos et al. (2015).

No relatório do projecto a que se teve acesso (Matos, et al., 2015) também são estimados os
custos de cada medida proposta e é previsto que no final da implantação deste projecto o
investimento ascenda a 169 milhões de euros, sendo assim dos maiores projectos levados a
cabo pela Câmara Municipal de Lisboa nos últimos tempos.

3.1- Túnel Monsanto-Santa Apolónia
Uma das soluções pré-dimensionadas no PGDL com carácter de curto e médio prazo, planeada
para os primeiros 5 anos de implementação do projecto, é a construção de dois túneis para
desvio de caudais. Esta intervenção é considerada como prioritária pois, segundo o mesmo
estudo, constitui a principal medida para a resolução da maior parte das zonas identificadas como
actualmente críticas no que toca ao risco de inundações. Mais concretamente, essas zonas são:


Sistema de Alcântara: zona de Alcântara / Largo das Fontainhas, Rua das Pretas / Rua
de São José / Rossio, Martim Moniz / Praça da Figueira



Sistema de Chelas: zona de Xabregas / Rua Gualdim Pais



Sistema de Beirolas: Avenida de Berlim

A presente dissertação concentra-se apenas na solução proposta para o sistema de Alcântara,
ou seja, a escavação de um túnel para desvio de caudais com um comprimento de
aproximadamente 5 km. Este túnel, que será denominado a partir daqui por Túnel MS (MonsantoSanta Apolónia), é a medida estruturante mais significativa de todo o projecto, tanto do ponto de
vista da resolução das três zonas críticas identificadas, como do ponto de vista de peso no
orçamento, enquanto medida individual. Para além disso, é um excelente caso de estudo para a
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temática deste trabalho pois, conforme se verá de seguida, é um túnel que atravessa toda a
cidade de Lisboa, tendo interferência com um elevado número de estruturas sensíveis da cidade,
como edifícios antigos e o metropolitano.
Todas as zonas críticas do sistema de Alcântara localizam-se na bacia K (Figura 3.2) que
consiste na bacia receptora de todo o escoamento da cidade e, por isso, a solução idealizada no
PGDL passa por um alívio de caudal a montante, uma vez que o principal problema das zonas
com maior risco de inundação é a falta de capacidade de escoamento da rede de drenagem
instalada. Tendo esse objectivo presente, Matos et al. (2015) projetaram um túnel de desvio de
caudal, o Túnel MS, que intersecta: o Caneiro de Alcântara, que é o principal coletor da bacia A
e A0 (Figura 3.2 e Tabela AI.1 em anexo) e o principal responsável pelas inundações na zona
de Alcântara / Largo das Fontainhas; intersecta o coletor da margem direita da Av. da Liberdade
e o coletor da Rua de Sta Marta (bacia E), por forma a aliviar toda a zona da Rua das Pretas /
Rua de São José / Rossio; e por fim, antes de descarregar no rio Tejo, intersecta os dois
colectores da Av. Almirante Reis, entre a estação do Intendente e a Rua Barata Salgueiro, por
forma a resolver os problemas verificados na zona do Martim Moniz / Praça da Figueira (ver
Figura 3.3).
Nas simulações efectuadas por Matos et al. (2015) verificou-se que o comportamento da rede a
jusante dos pontos de intersecção era bastante satisfatório, tanto para cenários com períodos de
retorno de 20 como de 50 anos, desde que o túnel tivesse uma capacidade de carga na ordem
dos 155 m3/s no menor declive do traçado, uma profundidade suficiente para poder entrar em
carga sem extravasamentos pelos poços de interceção e características geométricas tais, que
as velocidades de escoamento não excedessem os 8 m/s. A última condição que o túnel tem de
satisfazer para que todo o sistema possa funcionar na perfeição é a construção de
descarregadores nos pontos de intersecção para que, fora da altura das chuvas, os caudais
possam ser encaminhados para a ETAR de Alcântara, pois convém referir que a maior parte da
rede das bacias intersectadas tem uma forte componente de coletores unitários.
Para satisfazer todos estes requisitos, Matos et al. (2015) sugerem um túnel com um primeiro
troço em secção circular, desde o emboquilhamento em Campolide, na Quinta José Pinto, até à
zona de Santa-Apolónia, com um diâmetro interior de 5 m, um declive de 0,7% até à Avenida
Almirante Reis e de 0,5% daí em diante. Já o troço final - a ser construído em céu aberto, desde
Santa Apolónia até à descarga no Rio Tejo - terá uma secção rectangular variável, por forma a
reduzir a velocidade de escoamento na descarga (Figura 3.3). Tendo em conta o tema do
presente trabalho, o mesmo irá incidir apenas no primeiro troço de secção circular que, devido
ao seu comprimento, poderá ser construído com recurso a uma tuneladora. Por conseguinte, não
será abordado nem o troço a céu aberto, nem os poços de ligação da rede de drenagem pluvial
ao túnel MS.
Quanto ao comprimento total, o túnel MS ronda os 5 km, sendo que nos documentos a que se
teve acesso para realizar o presente trabalho, ou seja, Caldeira et al. (2017), Hidra & Engidro
(2017) e Matos et al. (2015), existe alguma ambiguidade na definição da localização da última
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secção circular e, como tal, foi assumido pelo autor que o troço a escavar com tuneladora seria
de 4500 m, o que faz com que a variação do recobrimento do túnel varie entre os 12 e os 86 m.

Figura 3.3 – Traçado aproximado do Túnel Monsanto - Santa Marta - Santa Apolónia proposto pelo PGDL
2016 - 2030 – Matos et al. (2015).

Quanto aos pontos críticos identificados no PGDL para todo o túnel MS, estes podem ser
observados no esquema do perfil longitudinal em anexo (Figura AI.1 página 85) e consistem nas
intersecções com o túnel do metro tanto na Av. Almirante Reis, como na zona de St. a Apolónia,
apesar de o Túnel MS ter interferência com várias infraestruturas, como condutas de
abastecimento de água da EPAL. Também na mesma figura, é apresentado o estudo geológicogeotécnico preliminar realizado por Matos et al. (2015), identificando as formações geológicas
intersectadas.
Relativamente aos condicionalismos de ordem hidráulica, isto é, os caudais intersectados nos
diversos pontos do sistema de Alcântara, estes são os apresentados na Tabela 3.1.
Tabela 3.1 - Caudais intersectados previstos pelo PGDL 2016 - 2030 – Matos et al. (2015).
Caudal dos Poços de Interceção [m3/s]
T (anos)

Qtotal [m3/s]

Caneiro de
Alcântara

Avenida da
Liberdade

Rua de
Sta
Marta

Av. Alm. Reis
(margem dir.)

Av. Alm. Reis
(margem esq.)

10

97,7

1,9

5,5

15,8

2,9

123,8

20

108,5

2,2

6,3

17,8

3,3

138,1

50

118,6

2,6

7,4

20,3

3,9

152,9
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3.1.1- Condicionalismos Geológico-Geotécnico do Túnel MS
Nos documentos a que se teve acesso para realizar o presente trabalho, existe uma grande
quantidade de informação disponível no que toca aos materiais intersectados no troço em análise
e é intuito deste ponto apresentar, resumidamente, as características relevantes do terreno para
a técnica construtiva em estudo. Para isso, apresenta-se o perfil geológico elaborado por
Caldeira et al. (2017), como o resultado da campanha de prospeção realizada pelo LNEC (Figura
3.4).

Figura 3.4 – Perfil geológico dos primeiros 4500 m do túnel MS- adaptado de Caldeira et al. (2017).

Conforme se pode ver na Figura 3.4, por comparação com o modelo preliminar já apresentado
(Figura AI.1 página 85), a campanha de sondagens realizada pelo LNEC confirma em grande
medida a intersecção das formações previstas e, dado que estas apresentam, segundo os
resultados dos ensaios (Anexo II- Resumo dos Resultados da Campanha de Prospeção
realizada em 2017 pelo LNEC), uma variação significativa das propriedades resistentes, físicas
e litológicas, dividiu-se o traçado do túnel em questão em dois troços marcadamente distintos, o
primeiro composto por maciços rochosos e o segundo composto por solos. Curiosamente, o
tamanho de cada um deles é aproximadamente o mesmo, o que corresponde sensivelmente a
uma escavação de 2250 m em maciço rochoso e 2250 m em solos.

I)

Maciços rochosos intersectados

As formações de cariz rochoso intersectadas pelo túnel MS são o Complexo Vulcânico de Lisboa
(CVL), a Formação de Caneças (Calcários margosos e margas – C2c) e a Formação da Bica
(Calcários cristalinos com fósseis – C3c), todas da era Mesozoica do período Cretácico.
O CVL é uma formação do Neocretácico constituída essencialmente por uma mistura de tufos
vulcânicos e basaltos com diferentes graus de fracturação e alteração (Tabela AII.1 página 86),
resultantes de uma actividade vulcânica datada da idade referida. A prospeção feita por
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Caldeira et al. (2017) demonstra que estes maciços rochosos apresentam uma estrutura
microcristalina de grão muito fino, laminada com textura detrítica argilosa, sendo a formação mais
grosseira formada por grãos de quartzo. Os valores obtidos nas sondagens que intersectaram
esta formação apresentaram um valor de RQD entre os 80 e os 90% para os basaltos pouco
alterados e entre 0 e 25% para as rochas piroclásticas. Relativamente à composição
mineralógica, para além de uma presença de quartzo, existe uma proporção muito elevada de
piroxenas e feldspatos, sendo que as montmorilonites estão presentes em proporção significativa
sobretudo nos tufos que se consideram argilosos. Quanto às propriedades resistentes, os
basaltos apresentam uma resistência à compressão uniaxial (UCS) entre os 15 MPa e os 56 MPa
no segundo afloramento desta formação (Figura 3.4) e na primeira intersecção, estes maciços
encontram-se menos alterados, o que resulta em valores de UCS entre os 95 MPa e os 135 MPa.
No que diz respeito aos tufos argilosos, estes apresentam propriedades resistentes na ordem
dos 2 MPa a 25 MPa.
Relativamente às formações sedimentares calcárias (C2c e C3c), ambas datam do Cenomaniano,
sendo a mais antiga a formação de Caneças, que remonta ao Cenomaniano médio, ao passo
que a formação da Bica é relativa ao Cenomaniano superior.
Apesar de ambas as formações serem compostas essencialmente por calcários, existe uma certa
diferença, do ponto de vista geológico, nos calcários presentes para além da idade de cada
formação.
Mais uma vez recorrendo ao relatório elaborado por Caldeira et al. (2017), verifica-se que a
formação de Caneças é composta por calcário dolomítico micrítico/microsparítico, com quartzo,
exibindo – por vezes – estrutura laminada. A sua composição mineralógica é dominada pela
dolomite, existindo também calcite e quartzo em proporção média. Os valores de RQD são
elucidativos de uma estrutura algo fracturada, pois variam entre os 25% e os 50%.
Já a formação da Bica é essencialmente constituída por calcários compactos na base da
formação, existindo um carácter brechificado crescente em direção ao topo da camada
geológica. Do ponto de vista global, a estrutura dos maciços desta formação pode ser resumida
por calcário bioclástico, por vezes recristalizado, brechificado e dolomitizado e calcário
silicificado, exibindo conteúdo fossilífero abundante e diversificado. Nestes calcários, a
predominância mineralógica pertence de forma repartida à dolomite e à calcite. A respeito dos
resultados de RQD, os mesmos demonstram a referida distinção entre a zona superficial e o
resto da camada, tendo sido verificado que a primeira zona apresenta valores entre os 25% e os
75%, ao passo que a sondagem S8 (Figura 3.4) apresentou um RQD entre os 50% e os 80%.
Relativamente às propriedades mecânicas, é aqui que se constatam as maiores diferenças entre
as duas formações, tendo os calcários de C2c apresentado UCS entre os 25 MPa e os 40 MPa,
ao passo que os calcários compactos de C3c ascendem a UCS entre os 30 MPa e os 95 MPa.
Na zona mais brechificada de C3c este valor desce significativamente para o intervalo entre os
5 MPa e os 55 MPa, demonstrando bem a influência deste efeito na resistência dos calcários.
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Na Tabela 3.2 encontra-se resumido as características geológico-geotécnicas de cada formação,
juntamente com as características da escavação nessas mesmas formações.
Tabela 3.2 - Características das formações rochosas.

CVL

L (m)

R (m)

hw (m)

343

15 - 51

12

Materiais

UCS (MPa)

RQD (%)

Basaltos

95 - 135

80 - 90

Tufos vulcânicos

2 - 25

0 - 25

C2c

1231

50 - 86

12

Calcários margosos

25 - 40

25 - 50

C3c

360

27 - 50

12

Calcários compactos

30 - 95

50 - 80

C3c

62

25 - 26

12

Calcários brechificados

5 - 55

25 - 75

CVL

194

12 - 25

12

Basaltos e R.P

14 - 80

30 - 80

Legenda: L = comprimento linear da escavação na formação i; R = recobrimento da escavação
na formação i; hw = altura do nível freático aproximado medido em relação à abóbada do túnel.

II)

Formações Miocénicas

As formações Miocénicas intersectadas pelo túnel MS pertencem à era Terciária e são resultado
de uma sedimentação, quase sempre, contínua de cerca de 16 MA. Essa deposição de materiais,
sobretudo argilas e areias, foi feita em ambiente marinho pois, em grande parte do tempo de
sedimentação, o local da cidade de Lisboa esteve submerso devido a vários avanços e recuos
do nível das águas do mar (Laranjo, 2013). Assim, não é de estranhar que as formações
intersectadas das Argilas e Calcários dos Prazeres (MI), Areolas da Estefânia (MII), Calcários de
Entrecampos ou do Banco Real (MIII), Argilas do Forno do Tijolo (MIVa) e as Areias da Quinta do
Bacalhau (MIVb) sejam constituídas por uma enorme diversidade de materiais, incluindo fosseis
de animais aquáticos.
Dado que o relatório do LNEC, Caldeira et al. (2017) é omisso em alguns parâmetros essenciais
para a realização deste trabalho no que respeita aos solos (composição da fração argilosa, teor
em argila, teor em água), foi feita uma análise de cada uma das formações mencionadas,
recorrendo a bibliografia adicional para uma completa definição das camadas intercetadas do
ponto de vista da aplicação da tunelação mecanizada, que se baseia essencialmente em
parâmetros como o coeficiente de permeabilidade (k), a distribuição granulométrica, os limites
de Atterberg, o índice de consistência e o teor em água natural. Resumidamente, apresentamse as seguintes conclusões:
Argilas e Calcários dos Prazeres (MI) - esta é uma camada composta por margas, grés, calcários
margosos, siltes e argilas, sendo as argilas o material claramente dominante segundo Lopes
(2001) e Laranjo (2013), que investigaram 213 pontos de informação relativos a M I e concluíram
que as argilas correspondiam a 67% das amostras, confirmando a tendência demonstrada no
relatório de Caldeira et al. (2017) (sondagem S9.1 a S12 – Tabela AII.3 e Tabela AII.4 em anexo).
Para além disso Laranjo (2013) conclui que nesta formação o índice de Plasticidade (IP) e o teor
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em água (ω) mantêm-se praticamente constantes em profundidade devido ao elevado grau de
sobreconsolidação dos solos desta unidade. No que toca à permeabilidade, Hidra & Engidro
(2017) sugere que a classe de permeabilidade desta camada é média a baixa o que confirma os
resultados do relatório do LNEC. Resumidamente, os valores dos parâmetros considerados para
MI encontram-se na Tabela AIII.1 na página 91.
Areolas da Estefânea (MII) e Calcários de Entrecampos (MIII)– quanto a MII, é uma formação
bastante homogénea no que toca à plasticidade dos materiais e 79% dos 136 pontos de
informação analisados por Lopes (2001) correspondem a solos pouco plásticos (IP<15%), sendo
que a sua constituição engloba areias, grés argiloso, areolas micáceas e grés calcário com
fósseis na parte superior da formação. Dado que a formação que se sobrepõe a MII é MIII, que é
identificada pela mesma autora como sendo de espessura modesta e composta por geomateriais
idênticos, embora os nódulos calcários e os fósseis sejam ainda mais frequentes, a distinção
entre as duas formações é por vezes difícil e, como tal, agrupou-se tudo na mesma unidade, ao
contrário do que é sugerido por Caldeira et al. (2017). A campanha de prospeção do LNEC
encontrou estas unidades entre a sondagem S13 e S15 (Figura 3.4 e Tabela AII.5 página 90) e
Hidra & Engidro (2017) classificou estas formações com uma classe de permeabilidade alta mas,
neste ponto, foram admitidos – à semelhança da distribuição granulométrica – os valores obtidos
na campanha de sondagem, os quais sugerem uma permeabilidade baixa. Tal opção prende-se
com o facto dos ensaios do relatório do LNEC terem sido obtidos para o local exato da execução
da obra. Resumidamente, os valores dos parâmetros considerados para MII e MIII encontram-se
na Tabela AIII. 2, na página 92.
Argilas do Forno do Tijolo (MIVa) – esta formação, à semelhança com MI, é maioritariamente
constituída por argilas, sendo que dos 136 pontos de informação analisados por Lopes (2001) e
Laranjo (2013) 61% são argilas, confirmando assim a tendência demonstrada na sondagem S16.
Também é de realçar que esta camada apresenta uma homogeneidade bastante significativa
para as formações Miocénicas no que toca à distribuição granulométrica. Tal como para MI,
Laranjo (2013) também conclui na sua análise feita em profundidade, que o teor em água das
Argilas do Forno do Tijolo é praticamente constante, bem como o índice de plasticidade. Já Hidra
& Engidro (2017) atribui uma classe de permeabilidade baixa para MIVa tal como os resultados
apresentados por Caldeira et al. (2017). Resumidamente, os valores dos parâmetros
considerados para MIVa encontram-se na Tabela AIII. 3, na página 93.
Areias da Quinta do Bacalhau (MIVb) – ao contrário da formação anterior, esta é uma camada
bastante heterogénea, sendo composta por areias, argilas, siltes e calcários em proporções
semelhantes. Ainda assim, o conjunto dos materiais pouco plásticos (IP<15%) perfaz 65% dos
48 pontos de informação analisados por Lopes (2001), apesar de ser espectável a ocorrência de
argilas, nódulos calcários e fósseis com frequência. MIVb foi intersectada pela campanha de
prospeção, nas sondagens S17 e S18 e Hidra & Engidro (2017) menciona uma classe de
permeabilidade média para esta unidade, estando de acordo com o apresentado por Caldeira et
al. (2017). Resumidamente, os valores dos parâmetros considerados para MIVb encontram-se na
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Tabela AIII. 4, na página 94. Note-se que, para esta formação, a base de dados é
significativamente mais pequena do que para as restantes.
Apresentadas todas as formações geológicas miocénicas intersectadas no troço em análise, é
possível observar, tanto na descrição feita como nas tabelas em anexo, que do ponto de vista
da tunelação mecanizada é possível encontrar grandes semelhanças entre algumas das
formações e no global é possível afirmar que o troço Miocénico do túnel MS é caracterizado por
solos finos de granulometria extensa, com fração cascalhenta quase sempre nula, mas com a
possibilidade de aparecerem fósseis ou nódulos calcários. Do ponto de vista exclusivo da
tecnologia em jogo na presente dissertação, parâmetros como a plasticidade dos materiais, o
teor de finos, a percentagem e o tipo de minerais argilosos, juntamente com a permeabilidade e
a composição granulométrica, são essenciais para um projecto bem-sucedido e como tal,
olhando sob este ponto de vista, é possível observar uma grande proximidade entre as
formações mais argilosas (MI e MIVa) e as formações mais arenosas (MII, MIII e MIVb). No entanto,
note-se que as argilas têm uma presença significativa em todas as formações, o que faz com
que exista uma grande proximidade do ponto de vista da composição granulométrica e
permeabilidade entre todas as formações, sendo o factor distintivo essencialmente a
plasticidade. Assim, por forma a facilitar a análise do terreno, dividiram-se as formações
geotécnicas em duas zonas sendo a primeira composta pelo primeiro grupo de formações e a
segunda pelas formações restantes.
A Tabela 3.4 resume todos os parâmetros considerados para cada uma das zonas geotécnicas,
com a exceção da distribuição granulométrica, que se encontra definida na Tabela 3.3.
Tabela 3.3 – Distribuição granulométrica de ZG I e ZG II.
ZG I

ZG II

Mat. Fino

Mat. Grosso

Média

Mat. Fino

Mat. Grosso

Média

%cascalho

0

0

0

0

0

0

%areia

0

80

21

2

81

37

% finos

100

20

79

98

19

63

%silte

45

10

47

50

14

37

%argila

55*

10*

33

48*

5*

27

Legenda: Mat. Fino = material mais fino de cada zona presente na campanha de sondagens;
Mat. Grosso = material mais grosso de cada zona presente na campanha de sondagens;
*=valores assumidos e justificados nas tabelas do Anexo III (páginas 91 a 94).

No que toca à distribuição granulométrica, as sondagens mostram que, ambas as zonas
geotécnicas apresentam partículas com tamanhos muito semelhantes, sendo que ZG II tem uma
ligeira tendência para apresentar solos um pouco mais grossos do que ZG I, apesar de, nas duas
zonas, a grande maioria dos solos presentes serem classificados como argilas. Por esse motivo,
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a abordagem seguida no presente trabalho foi considerar uma fronteira global que inclui as duas
zonas e separadamente, considerar os valores médios de cada zona para poder ser perceptível
a ligeira diferença apresentada entre ZG I e ZG II. Os resultados desta metodologia estão
presentes na mencionada Tabela 3.3 e, conforme referido, constata-se que os limites de cada
zona são praticamente coincidentes.
Tabela 3.4 – Parâmetros, características geométricas, mineralogia e índices físicos de ZG I e ZG II.
ZG I

ZG II

L (m)

1000

1000

R (m)

24 -85

14 - 76

hw (m)

12 - 33

10 - 33

Materiais

Argilas

Areolas, siltes e argilas pouco plásticas

C (%argila)

10 - 55

5 - 48

ω

25

22

IC

0,5 - 1,0

0,7 – 1,0

IP (%)

15 - 40

0 – 15

LL (%)

30 – 73

20 – 52

LP (%)

16 – 33

14 - 29

k (m/s)

10-7 - 10-10

10-6 - 10-9

Composição
mineralógica da fração
argilosa

Ilites quase sempre presentes; Esmectites menos frequentes mas por
vezes único mineral constituinte; Caulinite em muito menor quantidade.

Legenda: L = comprimento linear de escavação na zona geotécnica i; R = recobrimento
durante a escavação na zona geotécnica i; hw = altura do nível freático aproximado medido
em relação à abóbada do túnel

3.2- Análise de Viabilidade de Tunelação Mecanizada no PGDL
2016-2030
Apesar do exposto no subcapítulo 2.4, ainda existem algumas limitações no recurso à tunelação
mecanizada, não tanto pela impossibilidade do ponto de vista técnico da aplicação desta
tecnologia mas, sobretudo, limitações à viabilidade económica dos projectos.
Uma das razões para essas limitações prende-se com o custo fixo associado a uma tuneladora,
pois estes equipamentos têm um custo de aquisição ou de aluguer bastante elevado e
necessitam de pessoal altamente especializado para o manobrar. Para além disso, existe um
custo, tanto de tempo como de capital, muito significativo, devido às operações de montagem e
desmontagem de uma TBM. Assim, para compensar a nível económico, comparando com o
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método tradicional ou com o New Austrian Method (NATM), o túnel a escavar necessita de ter
um comprimento significativo (superior a pelo menos 1,6 km segundo Pinto (2016)) para que os
referidos custos fixos associados sejam mitigado pelos rendimentos conseguidos pela tecnologia
em questão (Figura 3.5).

Figura 3.5 - Comparação de custos entre o método convencional, NATM e TBM em função do
comprimento do túnel – adaptado de Pinto (2016).

Conforme se pode observar na figura anterior, existe um certo intervalo de comprimentos (entre
1,6 e 3,2 km) em que, tanto os métodos menos automatizados como a tunelação mecanizada,
podem ser aplicados com igual viabilidade económica, sendo que a escolha nessas situações é
mais condicionada por outros factores, como a integridade geométrica da secção, a experiência
do empreiteiro com alguma das técnicas, ou já existir a posse de determinado equipamento por
parte de alguma das entidades envolvidas na obra, entre outros.
No presente caso de estudo, como o comprimento com secção circular do túnel MS ultrapassa
os 4 km e ainda existe no âmbito do projecto do PGDL 2016-2030 a execução de um outro túnel
com o mesmo diâmetro e com a mesma forma geométrica, entre Chelas e o Beato (Laprox.= 1 km),
não existem dúvidas que, segundo este critério, a tunelação mecanizada é claramente a escolha
mais adequada.
Contudo, existem ainda dois outros critérios que numa avaliação de viabilidade têm de ser tidos
em consideração, sendo estes a abrasividade e a adesão (ou na terminologia anglo-saxónica
clogging).

I)

Abrasividade e Adesão

O termo abrasividade pode ser definido como sendo o parâmetro que mede o potencial
desgaste das ferramentas de escavação e da cabeça de corte, causado pela abrasividade de
um solo ou de uma rocha. No entanto, este parâmetro não é exclusivamente dependente do
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material escavado, dependendo também, de forma significativa – sobretudo em solos – das
condições não geológicas de cada escavação, como por exemplo: tipo de ferramenta, tipo de
tuneladora, cargas envolvidas, temperatura, entre outros (adaptado de Kohler et al. (2011) e
Jakobsen et al. (2013)).
Já o desgaste da ferramenta de escavação traduz-se, neste contexto, por progressiva perda
de material da superfície sólida causada por abrasão. Porém, a abrasão não é o único
mecanismo tribológico que causa desgaste, existem muitos outros, como por exemplo: o ataque
químico, a fratura da superfície devido a elevadas forças de impacto, e variações de temperatura.
Todavia, com vista a simplificar o problema, apenas se considera a abrasão, uma vez que em
tunelação mecanizada é efectivamente o mecanismo mais relevante, devido à baixa velocidade
de rotação da cabeça de corte e às elevadas forças de contacto envolvidas entre a ferramenta e
o material escavado (adaptado de Kohler et al. (2011) e Gharaghbah et al. (2011)).
Por forma a saber avaliar a abrasividade e consequentemente prever o desgaste, importa
perceber que características geológicas influenciam este parâmetro, sabendo de antemão que
este não depende exclusivamente deste tipo de características. Ainda assim, de forma resumida,
as características geológico-geotécnias do material escavado que mais influenciam a
abrasividade são:


Composição mineralógica (minerais abrasivos).



Resistência das rochas ou grau de compactação dos solos.



Tamanho dos grãos.



Forma dos grãos.

No que se refere ao potencial de adesão (ou potencial de clogging), este pode ser descrito
como a capacidade que um geomaterial tem em desenvolver um comportamento aderente ao
aço. O desenvolvimento deste comportamento, ao contrário da abrasividade, depende apenas
das propriedades do material e das condições hidrogeológicas do terreno. Conforme será
explicado mais à frente, este comportamento aderente pode-se desenvolver tanto na escavação
de solos como na escavação de maciços rochosos, pois o responsável por tal fenómeno é a
presença de minerais argilosos no terreno (Thewes & Hollmann, 2016).
Como a maior parte dos dispositivos da tuneladora são metálicos, este comportamento aderente
pode acontecer em todo o processo de escavação e de transporte do material escavado, o que
resulta em entupimentos de discos de corte, cabeça de corte, correias transportadoras, peneiros
da central de reciclagem, entre outros, tendo como consequência um aumento significativo dos
tempos de limpeza e manutenção, baixando significativamente o desempenho da máquina.
Contudo, para se poder tecer considerações sobre este fenómeno é importante conhecer um
pouco mais a fundo o seu desenvolvimento e os factores que o condicionam. Por isso, dividiu-se
a explicação em: adesão em solos finos e adesão em maciços rochosos.
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Adesão em Solos Finos
Por contraste com as rochas, os solos não têm minerais de ligação, mas enquanto os solos não
coesivos (cascalhos e areias) normalmente não estão sujeitos a nenhuma força de ligação, os
grãos dos solos finos (argilas) são ligados por forças coesivas que determinam a consistência e
a resistência ao corte dos mesmos. Para além disso, estas forças fazem com que a escavação
nestes dois tipos de solo se processe de forma substancialmente diferente. Enquanto os solos
grossos são normalmente escavados separando grão-a-grão, a escavação de solos finos baseiase na compressão da roda de corte contra a frente de escavação, empurrando o solo
plasticamente deformável para ambos os lados com o intuito de posteriormente serem “cortados”
em forma de torrões ou aglomerados pelos cutter bits. É este último tipo de escavação que leva
à existência de um comportamento aderente por parte dos solos coesivos, sobretudo na
presença de água, pois os minerais argilosos, que são caracterizados pelo seu tamanho
pequeno, formas lamelares e superfícies carregadas eletricamente, têm um comportamento
especialmente influenciado pela dilatação, sendo que existem dois tipos de dilatação diferentes:
a dilatação intercristalina e a dilatação osmótica. Apesar das duas terem a sua importância neste
contexto, é a primeira que tem mais relevância pois é a principal responsável pelas forças de
adesão criadas e o seu valor máximo teórico de deformação é 100% para níveis de tensão de
100 MPa (Hollmann & Thewes, 2013).
Assim, não surpreende que adicionalmente à quantidade de minerais argilosos presentes no
terreno, também os limites de consistência desempenhem um papel preponderante neste
fenómeno, pois com o aumento do teor em água os solos coesivos mudam de consistência, o
que é problemático dado que a estabilidade dos minerais argilosos está intimamente ligada à
consistência do solo. Pela própria definição dos limites de consistência, quando um solo atinge
o seu limite de liquidez (LL) passa a ter um comportamento semelhante a um fluido e não existe
nenhuma ligação coesiva, o que não representa qualquer problema no que respeita ao fenómeno
de adesão pois as partículas de argila não têm qualquer predisposição para se agarrarem às
diversas partes da máquina. O mesmo se passa, no que toca ao potencial de clogging, quando
o solo está com o seu limite de plasticidade (LP), ou seja, quando tem uma consistência rija, pois
nesta situação as forças de coesão são tais que o solo comporta-se como um sólido. O problema
está nas situações intermédias e por isso o conhecimento do índice de plasticidade (IP) e de
consistência do solo (IC) é de estrema importância, sendo mesmo os parâmetros fundamentais
para avaliar o solo quanto ao potencial de clogging. Segundo (Hollmann & Thewes, 2013), as
consistências problemáticas para este problema são, por ordem decrescente, média a mole, dura
e muito mole. Logo, o IP é importante para avaliar a variação do teor em água, ou seja, a
velocidade a que ocorrem as transformações de consistência.
Adesão em Maciços Rochosos
Geotecnicamente, a diferença substancial entre solos e rochas é, como referido no ponto
anterior, o facto dos maciços rochosos terem os grãos individuais ligados entre si por minerais,
ou por material amorfo, o que por outras palavras significa que não existem partículas ligadas
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por forças de coesão mas sim partículas ligadas por uma ligação física. É a resistência e a
quantidade dos elementos de ligação que determina parâmetros como a resistência da rocha e
o comportamento frágil da mesma mas, ao contrário das forças coesivas dos solos finos, este
tipo de ligação não é suscetível à presença da água por si só. Isto faz com que o processo de
escavação em rocha com tuneladora seja essencialmente controlado pelos minerais de ligação,
pois são os responsáveis pela formação dos fragmentos. E são esses fragmentos que numa
escavação de maciços rochosos podem trazer problemas, pois nos maciços sólidos não é
possível uma mudança de consistência, devido à existência de ligações físicas, e como tal não
acontece clogging nesta situação. Já quando se quebram as ligações por acção da água em
conjunto com acções mecânicas, a rocha perde o seu carácter sólido e de acordo com a sua
composição mineralógica e tamanho, os grãos separados da matriz rochosa podem ser
libertados para dentro do fluído de suporte como partículas singulares ou manterem-se ligadas
por coesão. No último caso, o produto da desintegração tem uma natureza similar à de um solo
fino e pode mudar de consistência para uma consistência plástica, causando clogging (Thewes
& Hollmann, 2016).

II)

Análise do Terreno

Explicados de forma sucinta os conceitos envolvidos, constata-se que as características do
terreno em que se realiza a escavação têm uma importância elevada na viabilidade dum projecto
com recurso a esta tecnologia, conforme seria de esperar. Por isso, analisou-se o terreno
segundo os parâmetros apresentados.
Abrasividade nas formações cretáceas
Começando pela abrasividade da parte rochosa do traçado, ou seja, pela análise dos materiais
existentes no CVL, C2c e C3c, conclui-se rapidamente que as formações sedimentares não
apresentam nenhuma situação geológico-geotécnica difícil que induza um excesso de
abrasividade, ou seja, não apresentam materiais com uma resistência à compressão uniaxial
suficientemente elevada para a perfuração por parte da TBM ser considerada limitada, pois os
calcários mais resistentes não ultrapassam os 100 MPa de UCS, o que corresponde a uma
ordem de grandeza de metade do limite usualmente definido na bibliografia da especialidade
(Gong, Yin, Ma, & Zhao, 2016). Além disso, não se constata nenhum grau de fracturação que
inspire especiais cuidados quanto à abrasividade da frente de escavação causada pela
irregularidade da superfície. Já relativamente à problemática das frentes mistas, isto é, na mesma
frente de escavação encontrarem-se materiais com características mecânicas ou hidrológicas
substancialmente diferentes, também não se prevê – pelo exposto na descrição dos materiais –
grandes dificuldades na formação C2c quer internamente, quer na fronteira com C3c. Ao contrário,
tendo presente o critério de Buchi, que sustenta a definição de frentes mistas com uma razão de
1/10 entre a UCS do material mais fraco e a UCS do material mais forte (Gong, Yin, Ma, & Zhao,
2016), nota-se que na escavação da zona mais superficial de C3c, englobando a fronteira com o
segundo troço de CVL, é possível que existam condições desta natureza. No entanto, como é
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uma zona muito localizada, o desgaste causado pelas vibrações que acontecem nestas
situações não representa uma preocupação de maior à viabilidade da tunelação mecanizada.
No que toca às características geológicas dos materiais presentes nestas duas formações,
apesar de à data da realização deste trabalho ainda não terem sido apresentados resultados de
nenhum ensaio de abrasividade, como por exemplo o ensaio de abrasividade de CERCHAR,
com a informação já apresentada é possível tecer algumas considerações sobre os materiais a
escavar pelo túnel MS, avaliando as características geológicas disponíveis. Dessa avaliação é
possível concluir que os calcários do Cenomaniano não apresentam grande preocupação, pois
no que toca à presença de minerais mais duros que o aço, como o quartzo e o feldspato,
Caldeira et al. (2017) não identificaram nenhuma presença relevante, excepto nos calcários de
C2c. No entanto, dada a força da ligação entre os minerais destas rochas brandas, isto é, o valor
de UCS, e o tamanho dos grãos serem relativamente modestos, conclui-se que, à partida, o
desgaste nas ferramentas de corte em C2c deve ser baixo, como é próprio dos calcários.
Por fim, dado que a secção de maior recobrimento (R=86 m) se localiza neste local e a resistência
dos materiais é relativamente baixa, analisou-se a possibilidade do estado de tensão in situ na
rocha poder causar o fenómeno conhecido como squeezing. Recorrendo ao proposto por (Hoek,
2001), que define como critério para a perda de capacidade de mobilização do efeito de arco por
parte da rocha a razão entre a UCS do material e o estado de tensão in situ ser menor que 0,2,
efectuou-se a análise presente na Tabela AIV.2 em anexo. Conforme mostram os cálculos
efectuados, também aqui a conclusão é a ausência de problemas.
Relativamente ao Complexo Vulcânico de Lisboa, analisando estritamente as mesmas condições
geológicas-geotécnicas das formações anteriores, isto é, quanto a condições de perfuração
limitada, grau de fracturação das rochas presentes, elevado estado de tensão in situ e frentes
mistas, as conclusões são exactamente as mesmas para as três primeiras condições, apesar
das devidas diferenças. Isto verifica-se sobretudo, no que respeita à escavação de maciços com
elevado estado de tensão in situ pois, neste caso, dado o comportamento das rochas ígneas ser
tendencialmente frágil, os fenómenos envolvidos não são o squeezing mas sim a fragmentação
de um grande volume de rocha, que provoca um aumento significativo da abrasividade, ou o
spalling (Tabela AIV.1 em anexo), que consiste numa rotura frágil – paralela ao eixo do túnel –
que impossibilita a utilização de grippers Gong et al. (2016).
Contudo, devido à heterogeneidade dos materiais presentes nesta formação, a sua disposição
revelada na campanha de sondagens (níveis alternados de tufos e basaltos), o facto da
escavação se ir realizar sob o nível freático e tendo em conta a composição mineralógica dos
tufos e dos basaltos presentes, podem estar reunidas as condições para a existência de frentes
mistas severas ao longo da escavação de quase 600 m. Isto porque, uma vez que ambos os
geomateriais possuem montmorilonites, que têm um elevado potencial expansivo, quartzo e
feldspatos, que são altamente abrasivos, pode dar-se o caso de se formar na frente de
escavação uma pasta abrasiva constituída por material muito resistente (basaltos sãos), ligada
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por uma pasta argilosa altamente expansiva que resulta da fragmentação dos tufos ou dos
basaltos muito alterados.
As medidas mais eficientes para evitar os problemas descritos são a redução da força de impulso
dos macacos hidráulicos, a redução da velocidade de rotação da cabeça de corte e, no limite,
pode ser necessário o uso de um triturador de maxilas. Estas reduções são especialmente
eficientes para os problemas relacionados com as vibrações da máquina e desgaste das
ferramentas de corte, sendo o triturador de maxilas utilizado em casos onde o nível de aberturas
da cabeça seja elevado e permita a passagem de grandes blocos de rocha. A experiência em
obra tem demonstrado que a redução face aos valores da escavação em frente totalmente
rochosa anda à volta dos 10 a 15%, podendo por vezes chegar a 50%, quando a diferença entre
as capacidades resistentes é muito elevada (Gong et al., 2016). Claro que esta redução tem
como custo uma redução da performance da TBM e é um facto a ter em consideração numa
avaliação deste tipo, no entanto, a mesma não inviabiliza por si só a aplicação desta tecnologia.
Adesão nas formações cretáceas
Quanto à avaliação do clogging nos maciços rochosos, uma vez que este fenómeno está
intimamente relacionado com a presença de minerais argilosos, avaliando todas as formações
presentes, rapidamente se constata que a única formação que merece ser avaliada é o CVL,
pois é a única que tem estes minerais em proporções significativas.
Como mencionado previamente, os tufos vulcânicos presentes no traçado do túnel possuem
como um dos minerais principais o mineral argiloso mais problemático para este efeito
(montmorilonite) e como tal, em ambas as zonas, prevê-se a ocorrência de problemas
relacionados com o entupimento dos discos de corte e adesão dos materiais escavados a partes
metálicas da tuneladora, como as paredes da câmara de contrapressão. Esta conclusão é
particularmente relevante se se tiver em linha de conta que para além dos tufos, nestas zonas
estão também basaltos com a UCS da ordem dos 100 MPa, o que faz com que a ocorrência de
entupimento dos discos seja grave e resulte num desgaste muito severo.
Para minimizar este problema, a maneira mais eficaz é a injecção de espuma, tanto na câmara
de escavação, como na frente. No entanto, como essa injecção terá as suas limitações no que
respeita principalmente à frente de escavação, conclui-se que o Complexo Vulcânico de Lisboa
será certamente a formação mais difícil de escavar por parte da tuneladora, sendo espectáveis
os rendimentos menores dentro das formações rochosas intersectadas pelo túnel MS.
Formações miocénicas
No que respeita às formações miocénicas, por se tratarem de solos, avaliações acerca da
abrasividade ou do desgaste induzido nas ferramentas de corte, são bastante mais complexas,
pois – conforme mencionado anteriormente – neste contexto geológico as propriedades
características dos materiais a escavar não têm uma correlação tão directa com este efeito e a
dependência de outros factores, como a pressão na frente de escavação, a velocidade de
rotação da cabeça de corte e os agentes de acondicionamento, são muito mais evidentes. Por
48

isso, não é possível tecer considerações sobre este fenómeno com os dados disponíveis. Aliás,
chama-se à atenção que este assunto está na ordem do dia da comunidade científica
internacional e que ainda não existe nenhum ensaio consagrado como o ensaio de abrasividade
de CERCHAR, ou o ensaio LCPC para os maciços rochosos, estando ainda a ser desenvolvidos
vários equipamentos e metodologias de ensaio, nomeadamente o Soft Ground Abrasion Tester
(SGAT) em desenvolvimento na Noruega (Jackobsen et al., 2013) e o Soil Abrasion Testing
Chamber (SATC) em desenvolvimento no Irão e nos Estados Unidos (Gharaghbah et al., 2011).
Já relativamente à previsão de clogging em solos, o estado da arte está bastante mais
desenvolvido, sobretudo graças ao trabalho desenvolvido por Hollmann & Thewes (2013) que
resultou no digrama presente na Figura 3.6 Este diagrama tem enormes potencialidades pois
para além de ser possível prever a evolução do solo com o aumento de teor em água (movimento
descendente e paralelo às linhas pretas diagonais) também considera o problema da dissolução
de finos no fluido de suporte/transporte.
Conforme se pode ver pela figura, o risco de adesão aumenta com o aumento do índice de
plasticidade, sendo que o intervalo da consistência plástica é coberto por vários teores em água.
Constata-se ainda que, com um baixo índice de plasticidade, só pode acontecer clogging dentro
de condições bastante particulares, uma vez que a consistência plástica só é atingida para
poucos teores em água pelo que, vulgarmente se desprezam as amostras de solos que
evidenciam um índice de plasticidade inferior a 15%.

Figura 3.6 - Análise de clogging nos solos miocénicos – adaptado de Hollmann & Thewes (2013).

Ao contrário de outros diagramas, o presente na Figura 3.6 tem como enorme vantagem o facto
de ser aplicável a todo o tipo de tuneladoras, para além de, como já mencionado, não se referir
apenas ao fenómeno de clogging. Por exemplo, para as EPB, pode-se calcular a quantidade de
água a ser adicionada como agente de acondicionamento, uma vez que – como referido
anteriormente – para que o material escavado consista num adequado meio de suporte, o solo
tem de ter uma consistência muito mole ou mole (IC=[0,4-0,75]). Contudo, este intervalo,
conforme se pode ver no diagrama, engloba a consistência mais crítica em termos de aderência
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e por isso, na prática, o intervalo deve ser entre 0,4 e 0,5, pois abaixo destes valores de IC o
material não tem consistência suficiente para o parafuso sem-fim funcionar de forma adequada.
No que respeita ao terreno em causa, foi feita uma análise de todas as amostras recolhidas na
campanha de prospeção pertencentes a ZG I e a ZG II que possuíam um IP>15%, assumindo
que o teor em água de todas estas amostras foi de ω = 25% para a primeira zona geotécnica e
ω = 22% para a segunda (Tabela AIV. 3 e Tabela AIV. 4 página 97).
Os resultados obtidos são visíveis na Figura 3.6 e levam às seguintes conclusões:


ZG I – A grande maioria das amostras recolhidas demonstram um potencial clogging
severo a médio, sendo que metade das amostras analisadas têm um IP preocupante
(IP>20%). Esta constatação leva a que seja necessário um cuidado especial nesta zona,
ou seja, durante a escavação de ZG I o uso de acondicionadores é muito provável, sendo
previsível uma utilização da tuneladora menor que em ZG II. Em média, o terreno tem
uma consistência que não é compatível com a gama de valores previstos para as EPB,
o que reforça a conclusão anterior e o uso de acondicionadores, para este caso, tem de
aumentar o teor em água destes solos em 15%.



ZG II – o número de amostras com plasticidade maior que os 15% é muito pequeno e
apenas uma amostra demonstra IP>20%, logo conclui-se que ZG II não levanta
preocupações quanto a este fenómeno e que os 18% de aumento de ω para um suporte
adequado de uma EPB são meramente exemplificativos.

III)

Conclusão

Resumindo de forma sintética, a análise de viabilidade efectuada levou às seguintes conclusões:
do ponto de vista da dimensão dos túneis, tendo em conta que o factor tempo é um factor crucial
para a realização desta empreitada e tendo em conta que a mesma se realiza em meio urbano
algo sensível, é expectável que a tunelação mecanizada seja mais vantajosa comparando com
a opção de NATM que, conforme se sabe, pelo facto de ser um processo menos mecanizado e
envolver outro tipo de equipamentos, tem rendimentos mais baixos apesar de ser mais
económico no que respeita a custos fixos com equipamentos e operação. Contudo, uma vez que
o tempo de realização do projecto é uma variável importante do mesmo e tendo em conta que
comprimento do túnel MS é suficientemente elevado para que os custos fixos relativos ao uso
de uma TBM sejam passíveis de serem mitigados pelos expectáveis elevados rendimentos da
tuneladora, do ponto de vista global, constacta-se que, para este projecto, o uso de uma TBM é
expectavelmente mais económico, tendo ainda como vantagem adicional o facto de à partida ser
o método construtivo que causa menores deformações. Em segundo lugar, do ponto de vista da
constituição geológica do terreno, apesar de ser necessária prospeção completar para validar as
conclusões apresentadas, sobretudo nos troços do CVL, o terreno mostra-se bastante adequado
à aplicação da tecnologia em estudo, apesar de ser bastante heterogéneo e com alguns desafios.
Logo, conclui-se que numa análise preliminar a todas estas variáveis, para este projecto o uso
da tunelação mecanizada aparenta ser a solução mais adequada, conforme sugerido por Matos
et al. (2015).
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4- Modelação Numérica: Estimativa de Assentamentos
Apresentado o túnel MS e feita a análise à aplicabilidade da tunelação mecanizada neste
projecto, o presente capítulo foca-se no impacto que a aplicação desta tecnologia tem na cidade,
ou seja, na estimativa dos assentamentos que a solução preconizada irá induzir no terreno e visa
averiguar os danos que estes movimentos podem causar tanto nas estruturas presentes à
superfície, como nas estruturas enterradas existentes. Para isso, escolheu-se a secção mais
crítica de toda a escavação subterrânea, ou seja, a secção sob a Avenida Almirante, pois este é
o local onde as exigências a nível de deformações são mais elevadas, dada a grande
proximidade do traçado com o túnel do Metropolitano de Lisboa, assim como pelo facto de ser
um dos dois locais onde o nível de recobrimento poderá implicar alguns cuidados com os edifícios
antigos presentes à superfície.

4.1- Condicionalismos
Mais concretamente, a secção em análise localiza-se na Avenida Almirante Reis, entre a estação
de metro do Intendente e o cruzamento com a Rua Antero de Quental (Figura 4.1). Conforme se
sabe, esta é uma zona densamente construída e das principais avenidas de Lisboa, logo, existem
várias estruturas que necessitam de atenção especial aquando da construção do túnel. Estas
estruturas foram divididas em dois grupos, os edifícios presentes à superfície e as infraestruturas
enterradas, isto é, o metropolitano de Lisboa.

Figura 4.1 – Esquema, em planta, da envolvente da secção em análise.
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Relativamente aos edifícios, foi feito um levantamento – numa visita de campo – daqueles que
potencialmente poderiam ser mais afectados, tendo em conta critérios de proximidade com o
traçado assumido, estado de conservação da estrutura, idade, tipo de estrutura e fundações. O
resultado dessa análise está presente tanto na Figura 4.1 como na Figura 4.2.

Figura 4.2 – Edifícios da Avenida Almirante Reis estudados.

Verificou-se que grande parte dos edifícios na envolvente ainda datam do princípio do século
XX, com um estado de conservação exterior bastante satisfatório, logo, o critério para a escolha
dos mesmos foi a proximidade com o traçado presumível do túnel MS. Pelo facto de se tratarem
de edifícios contemporâneos com a construção da Avenida Almirante Reis, foi assumido que
todos teriam uma estrutura tipo “gaioleiro”, fundados com pegões, uma vez que esta avenida
coincide com uma das principais linhas de água presentes na cidade de Lisboa e é por isso
expectável que existam aluviões e aterros com alguma espessura. Adicionalmente, verificou-se
que todas estas estruturas possuíam apenas uma subcave, não existindo em nenhum dos 11
edifícios identificados pisos totalmente subterrâneos. Quanto ao número de pisos acima da cota
do solo, existe uma grande variedade sendo o edifício 10, o que possui o menor número, apenas
dois e o edifício 9, aquele que possui maior número, contando com nove pisos elevados.
Contudo, a média registada é de cerca de cinco pisos elevados. Conforme se pode observar na
Figura 4.2, existem duas exceções à descrição feita, o edifício 1 e o edifício 9, os quais não são
contemporâneos dos seus pares e já possuem uma estrutura porticada de betão armado, apesar
de denotarem um estado de conservação ligeiramente inferior aos demais, também não
possuem caves e foi assumido que as suas fundações são também indirectas.
No que toca ao túnel do Metropolitano de Lisboa (ML), também se verificou na inspeção ao local
que a galeria em questão já não é geometricamente afectada pela estação do Intendente, isto é,
o traçado presumível do túnel MS dista aproximadamente 45 m da estação, sendo o
recobrimento da galeria em estudo bastante reduzido. Este facto é também deduzível pela
história da construção deste troço, que data de 1966, aquando do prolongamento da linha
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existente do Rossio até aos Anjos. Nessa altura, a tecnologia disponível apenas permitia
construir túneis em solos com recurso à técnica de céu aberto, o que permite concluir vários
dados importantes. Em primeiro lugar, permite concluir que a secção do túnel se localiza
aproximadamente segundo o eixo da avenida, que o material envolvente da secção é aterro, que
a forma da secção é em ferradura de cavalo e que o recobrimento não excede certamente os 3
m. Pela data da construção, também é possível deduzir que o material utilizado foi provavelmente
betão simples.
Por fim, importa apenas referir que o metropolitano de Lisboa foi contactado no âmbito deste
trabalho para prestar informações mais concretas relativamente à localização, forma e estado de
conservação da galeria afetada, mas por motivos de segurança essas informações foram
recusadas, o que faz com que a geometria e o recobrimento futuramente apresentados sejam
aproximações com elevado grau de incerteza.

4.1.1- Condicionalismos Geológico-Geotécnicos
Do ponto de vista dos condicionalismos geológico-geotécnicos, a secção em estudo insere-se
na já apresentada formação das Areolas da Estefânia (MII), sendo que concretamente nesta
zona, o relatório de Caldeira et al. (2017) concluiu que os materiais presentes são
maioritariamente argilosos, havendo também percentagem relevante de areias finas siltosas
entre os 8 e os 23 m (sondagens S14, S14.1 e S14.2 - Tabela AII.5 em anexo) para além da
existência de uma camada de depósitos superficiais (aterros e aluviões) com sensivelmente 3 m
de espessura. Assim, dadas as semelhanças a nível litológico, compressibilidade e capacidade
resistente, agruparam-se os depósitos superficiais numa nova zona geotécnica ZG I e a formação
das Areolas da Estefânia numa nova zona geotécnica ZG II (Tabela 4.1). As propriedades
definidas tiveram por base não só os resultados das sondagens mencionadas, mas também a
história do local, ou seja, o facto da Avenida Almirante Reis ser uma das principais linhas de
água de Lisboa levou a assunção da profundidade do nível freático a considerar (1 m) e dum
coeficiente de condutividade hidráulica (k) elevado para ZG I, conferindo-lhe sempre um
comportamento em condições drenadas. Para além disso, recorreu-se também à experiência
pessoal do autor para a definição dos parâmetros mais complicados de estimar como os módulos
de deformabilidade.
Note-se que as propriedades apresentadas na Tabela 4.1 já pressupõem que o modelo
constitutivo escolhido para a simular o comportamento de ambos os materiais no software de
elementos finitos escolhido foi o modelo elastoplástico com endurecimento, Hardening soil (HS).
Esta escolha prende-se essencialmente com duas razões: em primeiro lugar, apesar das argilas
do Miocénico de Lisboa estarem sobreconsolidadas, logo não demonstrarem endurecimento, é
admitido que o nível de tensão-deformação do problema encontra-se antes do estado de pico o
que faz com que se possa tirar partido das vantagens deste modelo constitutivo, ou seja,
comparado com o modelo elástico-perfeitamente plástico (MC), isto é, mantendo o critério de
rotura de Mohr-Coulomb, que em solos é talvez a superfície de rotura mais adequada, o modelo
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HS usa uma relação hiperbólica entre tensões e deformações para o primeiro carregamento, o
que é uma aproximação bastante mais realista que a relação linear prevista no modelo MC. Em
segundo lugar, ao contrário do modelo MC, o modelo HS faz a distinção entre o comportamento
do solo em primeiro carregamento e em descarga-recarga, considerando distintos módulos de
deformabilidade para cada situação, ao passo que o modelo MC assume apenas um módulo de
deformabilidade para a descrição de todo o comportamento, o que sobrestima muito os
empolamentos em condições de desconfinamento. Por isso mesmo, o módulo de elasticidade
elástico em condições de descarga-recarga (Eur) considerado foi o triplo do módulo de
elasticidade para primeiro carregamento (E50).
Tabela 4.1 - Propriedades assumidas para a modelação de elementos finitos de ZG I e ZG II.
ZG I

ZG II

ϒunsat (kN/m3)

18

20

ϒsat (kN/m3)

21

23

k (m/s)

10-6

10-8

e0

-

0,749

𝑬𝟓𝟎 (MPa)

𝒓𝒆𝒇

10 – 30

40 – 50

𝒓𝒆𝒇

8 – 24

32 – 40

𝑬𝒖𝒓 (MPa)

𝒓𝒆𝒇

30 – 90

120 – 150

m

0,7

0,5

c’ (kPa)

5

47,5

ϕ (º)

30

31

Ψ(º)

0

0

K0

-

0,58

𝑬𝒐𝒆𝒅 (MPa)

Para além de todas estas vantagens, acresce que o modelo HS considera a variação dos
módulos de deformabilidade com o estado de tensão e ainda proporciona um controlo dessa
dependência através do parâmetro m. Essa dependência é controlada por este parâmetro, pois
note-se que os valores de referência introduzidos do módulo de elasticidade (E50), do módulo
edométrico (Eoed) e do módulo de elasticidade da descarga-recarga (Eur), que dos três é o único
verdadeiramente elástico, são valores definidos para uma pressão de referência (p ref) de
100 kPa, e o modelo utiliza sempre para efeitos de cálculo um valor afectado do estado de tensão
e do grau de dependência com esse mesmo estado, conforme se exemplifica na equação 4.1
para o módulo de deformabilidade para primeiro carregamento.
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𝐸50 =

𝑟𝑒𝑓
𝐸50

𝑐 × cos 𝛷 − 𝜎′3 × sin 𝛷
×(
)
𝑐 × cos 𝛷 + 𝑝𝑟𝑒𝑓 × sin 𝛷

𝑚

(4.1)

Em que Φ representa o ângulo de atrito do material, σ’3 a tensão de confinamento e c a coesão
aparente do solo.
Quanto ao valor assumido para pref este tem de ser validado pelos resultados do modelo,
sobretudo para as zonas mais superficiais, uma vez que nesses locais a tensão de confinamento
é menor e um valor elevado deste parâmetro pode causar deslocamentos excessivos resultantes
da descompressão induzida por uma escavação. Conforme se poderá observar mais à frente,
no presente trabalho o valor de 100 kPa mostrou ser adequado pois o mesmo não leva a módulos
de deformabilidade nem demasiado elevados, nem demasiado pequenos, o que se comprova
pelos deslocamentos lidos à superfície em todos os modelos concebidos. Assim, foi assumido
que os valores apresentados serão sempre referentes a módulos de deformabilidade de
referência e não valores de módulos de deformabilidade de cálculo.
Apenas para finalizar a justificação dos valores assumidos, constate-se que m=1 é relativo a
solos moles e m=0,5 a solos rijos, como é esperada uma certa descompressão em ZG I, este
facto fez-se notar também no parâmetro m.

4.1.2- Geometria da Secção
Por forma a resumir todos os condicionalismos e o zonamento apresentados, mostra-se nas
figuras seguintes (Figura 4.3, Figura 4.4 e Figura 4.5) a geometria do problema em estudo,
chamando-se apenas à atenção que a estratificação foi assumida como horizontal pois a Avenida
Almirante Reis está situada num vale.

Figura 4.3 – Planta da secção em estudo.
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Figura 4.4 – Corte A-A.

Figura 4.5 - Corte B-B.

4.2- Critérios de Avaliação de Danos
Para a avaliação de danos em estruturas, existe uma vasta gama de critérios e parâmetros para
controlar os efeitos dos movimentos induzidos no solo devido a obras subterrâneas, esses
critérios variam conforme o tipo de estrutura, os materiais em que as estruturas foram concebidas
e a sua importância para a sociedade. No presente estudo, as estruturas a avaliar são de caracter
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diverso, isto é, edifícios em alvenaria, edifícios em betão armado e túneis em betão simples, logo
foram estabelecidos diferentes critérios conforme o tipo de estrutura. Para os edifícios,
assumiram-se os critérios de Burland 1995 (Korff, 2009) e para a galeria do túnel do
metropolitano assumiram-se os critérios definidos pelo próprio Metropolitano de Lisboa
(Metropolitano de Lisboa, 2016).
Para a aplicação dos critérios de Burland, resumidos na Tabela 4.2, é necessário definir antes
de mais, a forma como se avalia tanto a extensão dos edifícios (DR) como a rotação dos mesmos
(θ). Para isso, apresenta-se a Figura 4.6, onde, conforme se pode observar, discretiza-se o
edifício em vários pontos, normalmente coincidentes com as suas fundações e avalia-se as
deformações segundo os assentamentos verificados nos pontos definidos.
Seria possível mesmo utilizando os critérios de Burland definir mais parâmetros de avaliação,
contudo, para o presente trabalho achou-se suficiente a definição apenas destes três pois foi
seguida a abordagem proposta pela (ITA/AITES, 2007) para a avaliação de danos em estruturas
de edifícios correntes, que define a sua metodologia essencialmente com base nestes
parâmetros. Segundo a mesma metodologia é proposto que a categoria de danos máxima
aceitável para edifícios seja a categoria 2 e, como tal, também na presente dissertação foi
assumido o mesmo.

Figura 4.6 - Definição de Sv.max; DR e θ – adaptado de Gomes (2010).

Relativamente à infraestrutura do metropolitano, os critérios definidos seguem parâmetros
ligeiramente diferentes, pois o Metropolitano de Lisboa especifica valores concretos para os
deslocamentos admissíveis das suas estruturas (Tabela 4.3). Contudo, entenda-se que as
deformações a que o ML se refere para os deslocamentos dos carris são aferidas da mesma
forma que a extensão mencionada para os edifícios e que as deformações da estrutura podem
ser entendidas como equivalente ao parâmetro Sv,max. Logo, conclui-se que os parâmetros de
avaliação são os mesmos, sendo apenas os critérios mais exigentes.
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Tabela 4.2 - Critérios de avaliação de danos em Estruturas de Edifícios correntes – adaptado de
ITA/AITES (2007) e Korff (2009).
Categoria de
Danos

Largura de fendas
aproximada (mm)

Extensão (%)

Sv,max
(mm)

θ

0

Negligenciável

<0,1

0 - 0,05

1

Muito Ligeiro

1

0,05 - 0,075

2

Ligeiro

5

0,075 - 0,15

10 << 20

3

Moderado

0,15 - 0,3

-

-

4

Severo

> 0,3

-

-

> 0,3

-

-

< 10

5

Muito Severo

5 - 15
(ou algumas fendas ≥3mm)
15 - 25
(depende do nº de fendas)
>25
(ou em grande quantidade)

< 1/500

Legenda: Sv,max= assentamento vertical máximo; θ = Rotação
Tabela 4.3 - Critérios de alerta e alarme para as estruturas em exploração do ML – adaptado de
Metropolitano de Lisboa (2016).
Nível

Deformações (mm)

Alerta

7

Alarme

10

Alerta

3 (positivos ou negativos)

Alarme

5 (positivos ou negativos)

Alerta

3 (positivos ou negativos)

Alarme

5 (positivos ou negativos)

Estrutura

Deformações Verticais (em Perfil
Longitudinal) dos carris para uma
corda de 6m
Deformações Horizontais (em
Planta) dos carris para uma corda
de 4m

4.3- Modelação Numérica
A escavação de túneis é um problema claramente tridimensional. Contudo, devido a algumas
limitações em termos de fiabilidade dos softwares 3D, resultantes – essencialmente – da
necessidade de inúmeros parâmetros input e, sobretudo, devido ao facto de à data da realização
deste trabalho o autor não ter nenhum dos softwares 3D existentes disponível, optou-se por
modelar o presente caso de estudo em 2D com estado plano de deformação, recorrendo ao
software Plaxis versão 8.2. Por estas razões – ou por outras – é ainda prática corrente analisarse esta problemática dos movimentos do terreno recorrendo a modelos 2D em estado plano de
deformação, no entanto, para que tal seja possível, é necessário utilizar métodos simplificados
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que tenham em linha de conta o efeito de arco tridimensional e alguns fenómenos causadores
de subsidências próprios de cada método construtivo.
Tendo em conta que o caso em estudo consiste numa escavação em solos com recurso a uma
tuneladora com frente pressurizada, que à partida não provoca nenhum alívio de tensões
significativo na frente de escavação, optou-se por utilizar o método do volume perdido (volume
loss) para simular, de forma bidimensional, todos os factos tridimensionais relevantes que
originam assentamentos. Para esta situação, destacam-se sobretudo três: a sobreescavação
causada pelos movimentos radiais da tuneladora, originados pelo desvio do escudo do
alinhamento predefinido; o preenchimento por parte do solo do vazio anelar que existe entre o
escudo e o extradorso do anel de aduelas – este facto é minimizado pela injecção de calda de
cimento pressurizada, mas, na realidade, a injecção nunca consegue evitar por completo o
movimento do terreno para preencher este espaço –; e os assentamentos causados pela
consolidação hidrodinâmica das argilas.
O método do volume perdido baseia-se no princípio de que o volume da bacia de subciência (Vs)
é composto por duas parcelas. Uma resultante da variação de volume do terreno envolvente,
causada pela perturbação da escavação (Vg) e outra dada pelo já explicado volume perdido (VL)
(equação 4.2).
𝑉𝑠 = 𝑉𝑔 + 𝑉𝐿

(4.2)

Uma simplificação vulgarmente usada neste método, dada a dificuldade de estimar a parcela V g,
é assumir que o maciço não varia de volume durante a escavação, ou seja, que V s=VL. Esta
simplificação pressupõe, no fundo, que o maciço se comporta sempre em condições não
drenadas independentemente da sua granulometria. No entanto, como ZG II tem uma forte
componente argilosa, esta simplificação para o caso em estudo faz todo o sentido e não prejudica
de forma significativa a fiabilidade dos resultados.
Note-se também que conforme facilmente se percebe pelas parcelas que o valor de VL engloba,
só é possível aferir o real valor deste parâmetro após a escavação. Como tal, a estimativa prévia
de VL é totalmente empírica, tornando por isso necessário conhecer a percentagem de volume
perdido sobre o volume teórico de escavação em casos anteriores em condições
geotecnicamente semelhantes, ou seja, tanto a nível de terreno como de método construtivo.
Assim, para o caso em estudo foi adoptado o valor de 1%, pois é o resultado médio de várias
retroanálises efectuadas por Amaral (2006) aquando da construção de diversos túneis do
metropolitano de lisboa, com recurso a TBM, nas formações miocénicas.

4.3.1- Situação de Referência
Seguindo a metodologia proposta pela ITA em (ITA/AITES, 2007), o primeiro nível de avaliação
de danos nas estruturas envolventes é a estimativa da bacia de assentamentos superficiais para
as condições de campo aberto, avaliando nestas condições tanto Sv,max como θ. Uma vez que
este é o cenário mais desfavorável no que toca a movimentos do maciço, dado que não existe
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nenhuma estrutura a condicionar esses mesmos movimentos, a filosofia preconizada assume
que caso sejam verificados assentamentos máximos e rotações médias inferiores à categoria 2,
então a segurança das estruturas existentes está totalmente assegurada, uma vez que, por força
da rigidez dos edifícios, os movimentos verificados aquando da realização da obra serão
seguramente inferiores.
Para estimar e avaliar os assentamentos nestas condições, tal como sugere (ITA/AITES, 2007),
utilizou-se, primeiramente, a abordagem analítica proposta por Peck em 1969, onde este
aproxima a forma da bacia de subsidência a uma geometria composta por curvas de gauss.
No plano transversal, a bacia segue a equação 4.3, cujo valor do assentamento máximo (Sv,max)
é dado pela equação 4.4 e verifica-se na projeção vertical do eixo do túnel.

𝑆𝑣 (𝑥) = 𝑆𝑣,𝑚𝑎𝑥 × 𝑒

𝑆𝑣,𝑚𝑎𝑥 =

(−

𝑥2
)
2×𝑖𝑥2

𝑉𝑠
√2𝜋 × 𝑖𝑥

(4.3)

(4.4)

Sendo, x a coordenada horizontal, ix o ponto de inflexão da distribuição normal e Vs o volume de
subsidência.
Quanto ao valor de ix, que corresponde ao ponto de inflexão da curva de gauss, ou seja, a largura
da curva, é dado pela multiplicação da profundidade do eixo do túnel por um parâmetro empírico
K, que é função do tipo de material a escavar. Mais uma vez, o presente trabalho recorreu ao
estudo feito por Amaral (2006) e assumiu o valor de 0,45 para as formações miocénicas (ZG II)
e 0,4 para as formações superficiais (ZG I). Note-se que, para o cálculo de ix em maciços
estratificados, como é o caso, seguiu-se a expressão proposta por New e O’Reilly em 1991 onde
se sugere que ix resulte da soma da espessura de cada estrato multiplicada pelo K respectivo.
Assim, tendo presente os critérios e a localização dos edifícios previamente apresentados,
avaliou-se a bacia de assentamentos à superfície no plano transversal do túnel MS para as
condições de campo aberto segundo este método. Os resultados obtidos estão presentes no
gráfico da Figura 4.7 – curva de referência.
Como toda a superfície contém edifícios, e tendo um deles o seu centro coincidente com o eixo
do túnel MS (edifício 3 - Figura 4.7), facilmente se verifica que o critério do assentamento máximo
admissível (Sv≈10mm) é claramente violado, pois o assentamento máximo obtido foi de 15,3 mm.
Esta conclusão implica desde logo a necessidade de passar para o segundo nível de avaliação
de danos proposto pela ITA/AITES (2007) que, segundo esta abordagem, passa pela avaliação
adicional de DR, assumindo que as fundações dos edifícios seguem a bacia de assentamentos
em condições de campo aberto (hipótese também muito conservadora pois, conforme foi
anteriormente explicado, esse movimento na realidade será significativamente menor devido à
rigidez do próprio edifício). Ora, considerando que o edifício 3 (ver Figura 4.3 página 55), que
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tem uma largura de aproximadamente 20 m, tem o seu centro coincidente com a projeção do
eixo do túnel, rapidamente verificamos que DR para este edifício é dado por:

𝐷𝑅𝑒𝑑𝑖𝑓í𝑐𝑖𝑜 3 =

15,3 − 6,8
× 100 = 0,04%
20000

(4.5)

Tal valor representa uma categoria de danos negligenciável para o edifício mais desfavorável,
logo, é possível concluir que os danos causados nos edifícios da Avenida Almirante Reis devidos
à escavação do túnel MS podem ser desprezados segundo este critério, pois a localização e
características (largura) do edifício 3 são as mais desfavoráveis de todos os edifícios existentes.
Já relativamente à rotação máxima verificada nos edifícios presentes, esta acontece no edifício 9
e é dada pela equação 4.6 admitindo que as fundações deste estão separadas de 3 m e
conforme se pode observar esta também é menor que o limite previamente definido como
aceitável.

𝜃𝑒𝑑𝑖𝑓í𝑐𝑖𝑜 9 =

10,3 − 6,8
1
= 0,0012 <
3000
500

(4.6)

Estas conclusões não surpreendem e são facilmente explicáveis pelo valor do recobrimento do
túnel nesta secção (R/Dext ≈2,3), que para a realidade dos túneis urbanos é significativa.

Assentamentos Transversais (Sv)
-30

-20

-10

0

10

20

30

0,0

Assentamentos Tranversais (mm)

Edifício 9

2,0
Edifício 3

4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0

Distância ao eixo do túnel (m)
Curva de referência

Critério de Sv=10mm

ZG II E=40 MPa e ZG I E=10MPa (Plaxis)

ZG II E=50MPa e ZG I E=30MPa (Plaxis)

Figura 4.7 - Assentamentos Transversais - situação de referência.

Já para estudar os danos causados à infraestrutura do metropolitano de Lisboa, recorreu-se à
modelação de elementos finitos diretamente, devido ao facto desta estrutura ser muito sensível
e estar localizada bastante mais perto da obra em estudo.
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Por forma a calibrar os parâmetros do terreno no Plaxis, foi feita uma análise de sensibilidade
tendo como situação de referência a curva dada pelo método gaussiano. Para isso, foi concebido
nesse software o modelo com a geometria e malha presentes na Figura 4.8 (os parâmetros
considerados para a estrutura do túnel MS em todos os modelos de elementos finitos concebidos
encontram-se na Tabela AV. 1 em anexo). O faseamento construtivo considerado foi composto
apenas por um primeiro passo relativo à escavação da secção e colocação de suporte, seguido
de outra fase onde é imposto uma contração de 1% (VL) à cavidade do túnel. Esta situação
corresponde exactamente à mesma situação definida nas curvas de gauss e como tal, foram
lidos os deslocamentos do modelo na linha da superfície para efectuar a análise de sensibilidade
aos módulos de deformabilidade das duas zonas consideradas. Tal análise tem interesse pois
considerou-se o valor de volume perdido assumido no presente trabalho como bastante fidedigno
pois foi obtido através de uma extensa base de dados relativa a escavações com TBM na
formação das Areolas da Estefânia (ZG II).

Figura 4.8 – Modelo de Calibração do Plaxis – malha estabilizada.

De todos os resultados obtidos nesta análise de sensibilidade (ver Figura AV. 1 na página 98)
destacam-se os presentes no gráfico anterior (Figura 4.7 página 61), pois foram os que melhor
se ajustaram à curva de referência. Conforme se pode observar pela referida figura, ambas as
curvas modelam de forma bastante precisa o assentamento máximo e consideram uma largura
da bacia superficial ligeiramente superior à situação de referência, o que tem como consequência
uma estimativa de extensões ligeiramente menos conservadora. Tal facto pode ser explicável
pela forma como o software Plaxis modela o comportamento não drenado das argilas e pela
consideração de um comportamento drenado de ZG I, justificado pelo facto da Avenida Almirante
Reis ser uma linha de água. A forma como o software modela o comportamento não drenado
influência de certa forma o resultado, pois o Plaxis não consegue garantir que não existe qualquer
𝑟𝑒𝑓

variação volumétrica nestes casos. Ainda assim, escolheu-se como parâmetros 𝐸50,𝑍𝐺 𝐼𝐼 =50 MPa
𝑟𝑒𝑓

e 𝐸50,𝑍𝐺 𝐼 =30 MPa pois é a curva que melhor se ajusta à situação de referência, sobretudo para
as distâncias mais longe do eixo vertical do túnel. Os 30 MPa obtidos para ZG I são um pouco
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elevados para uma formação constituída por aluviões e aterros. Contudo, neste caso concreto,
achou-se plausível, tendo em conta que esta zona da cidade é relativamente antiga e
movimentada, o que pressupõe que os materiais presentes à superfície se encontrem já bastante
consolidados.
Chama-se ainda à atenção que o método gaussiano permite o cálculo dos assentamentos no
plano longitudinal da escavação (Figura 4.9 e equação AV.3 em anexo), o que permite concluir
que a deformação do maciço na frente de escavação apenas é, aproximadamente, metade da
deformação total e que a interferência no estado de deformação do terreno tem início alguns
metros à frente da frente de escavação (note-se que para a situação presente na Figura 4.9, o
túnel está a ser construído da esquerda para a direita e que os valores negativos da distância
são referentes a locais à frente da cabeça da tuneladora). Estas conclusões são importantes
para se ter uma noção clara do tipo de fenómeno em jogo e para a completa definição da situação
de referência considerada.
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Figura 4.9 - Assentamentos Longitudinais - situação de referência.

Infelizmente, dada algumas limitações do software que se tinha à disposição, não foi possível
modelar todo este problema – bem como a sua solução – segundo este alinhamento, pois os
modelos concebidos não conseguiram demonstrar o comportamento do terreno apresentado
pela situação de referência. A principal razão para tal é a limitação imposta por esta versão do
programa, que limita o número de elementos “plate” que um modelo pode conter, o que é muito
limitativos pois são necessários vários destes elementos para simular a estrutura de suporte do
túnel e o escudo da tuneladora – recorde-se que no máximo o avanço de uma TBM anda nos
dois, três metros. Assim, apenas foi possível conceber modelos com um comprimento máximo
de cerca de 40 m, o que não é suficiente para não se fazer sentir o encastramento que o primeiro
anel de aduelas tem na fronteira vertical do modelo. A título de exemplo mostra-se em anexo
(Figura AV. 2 e Figura AV. 3 página 100) um dos modelos concebidos numa fase inicial deste
trabalho e ilustra-se o facto mencionado com o output obtido numa das iterações finais. No fundo,
esta é uma prova clara das limitações da modelação 2D em deformação plana, de problemas
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claramente tridimensionais, pois torna impossível uma aferição ainda que grosseira da
magnitude dos deslocamento horizontais do túnel ML.
Por fim, apenas mencionar que o método proposto por Peck em 1969 também permite o cálculo
de deslocamentos e deformações horizontais no plano transversal e no plano longitudinal
(equações AV.1 a AV.5 em anexo), mas como todos os critérios de avaliação admitidos são
definidos tendo em conta os deslocamentos verticais, estas curvas não foram determinadas.

4.3.2- Deslocamentos Verticais do ML
I)

Modelo 1

Tendo presente o exposto nos pontos anteriores, para modelar os assentamentos da galeria do
ML foi concebido o modelo apresentado na Figura 4.10.

Figura 4.10- Modelo 1 – malha estabilizada.

O modelo 1 apresenta uma espessura diferente de ZG I comparativamente ao modelo já
apresentado, pois, recorde-se que o túnel ML foi construído a céu aberto e como tal assumiu-se
que o aterro, na altura, foi feito com o material retirado na escavação. Quanto à estrutura do túnel
do metropolitano, optou-se por não a considerar para efeitos de cálculo pois como a análise é
bidimensional e não se dispunha de dados concretos e pormenorizados da secção e estrutura
da galeria, seria extremamente pouco rigoroso a definição de um material fictício que
representasse o betão simples do túnel ML. Esta abordagem é, conforme referido para o caso
dos edifícios, algo conservadora, pois não existe qualquer elemento rígido a limitar o movimento
do terreno, mas dada a grande incerteza quanto a valores concretos, escolheu-se o lado da
segurança e assumiu-se que os deslocamentos do metropolitano são iguais à fronteira horizontal
que separa os dois materiais considerados, uma vez que esta será aproximadamente coincidente
com a soleira da estrutura em análise. Adicionalmente, considerou-se também uma sobrecarga
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rodoviária de 10 kN/m, um nível freático (NF) a 1 m de profundidade, um comportamento drenado
para ZG I e um comportamento não drenado para ZG II do tipo “Undrainded A”. Este tipo de
comportamento é uma funcionalidade do software usado que permite inserir apenas os
parâmetros em tensões efectivas, ficando a cargo do programa a estimativa da resistência não
drenada do material, o que no presente caso foi uma funcionalidade muito útil pois não se teve
ao dispor valores credíveis da resistência não drenada para as profundidades a que se localiza
ZG II. Destaca-se ainda que, geometricamente, o modelo representa de forma fidedigna o corte
A-A (Figura 4.4 página 56) com a mencionada ausência, isto é, admitiu-se que o túnel a construir
tem um diâmetro de 5,9 m (5 m de diâmetro livre; aduelas com e=0,3 m; espessura da calda de
preenchimento do vazio anelar=0,15 m) localizando-se a 5,8 m de profundidade relativamente
ao túnel ML.
Relativamente ao estado de tensão inicial, este pode ser encontrado nas figuras Figura AV. 4 e
Figura AV. 5 em anexo e foi gerado automaticamente, sendo o estado de tensões efectivas
gravítico e o estado de pressões intersticiais linear estático, tendo em conta o NF admitido.
Quanto ao faseamento construtivo, o mesmo foi dividido em 3 fases:
1- Aplicação da sobrecarga rodoviária.
2- Escavação e colocação do anel de aduelas.
3- Aplicação de uma contração no suporte de valor igual a VL, ou seja, 1%.
Chama-se à atenção que foram desprezados os deslocamentos resultantes da fase 1 porque,
como facilmente se compreende pela antiguidade da construção do pavimento, o tráfego nos
dias de hoje não provoca movimentos significativos no terreno e que a fase 2 e a fase 3 foram
separadas por questões de bom funcionamento do software, tendo sido apenas considerados os
resultados da última fase.

I)

Resultados

Os resultados do Modelo 1 relativos a assentamentos estão representados na Figura 4.11 e
apresentam o efeito global esperado. Verifica-se que o andamento dos deslocamentos é
consistente com o tipo de resposta dos maciços nestas obras e com os materiais presentes,
sendo possível notar o alargamento e perda de intensidade constante da bacia de subsidência
em direção à superfície, a qual é apenas perturbada pela mudança de material. Esta perturbação
acontece na direção certa, isto é, como ZG I é mais deformável que ZG II e tem um
comportamento drenado, a intensidade e a largura da bacia aumentam na mudança de material.
Chama-se à atenção que a primeira linha horizontal que aparece no output do modelo
corresponde ao nível freático e como tal não existe qualquer perturbação nos andamentos dos
deslocamentos, sendo que também não previsível que tal acontecesse.
Conforme seria espectável, o deslocamento máximo localiza-se na abóbada do túnel MS e tem
um valor máximo de 27,2 mm.
Apesar de uma forma genérica o resultado traduzir de forma muito satisfatória a simetria plana
do problema, nota-se, pela observação cuidada da figura que junto à abóbada do túnel a construir
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existe uma ligeira diferença entre ambos os lados e que o deslocamento máximo não se localiza
exatamente no eixo de simetria vertical que passa pelo centro do túnel. Esta ligeira diferença é
provocada essencialmente por um efeito de malha mas não invalida em nada a fiabilidade dos
resultados. Por efeito de malha entenda-se a disposição da malha, ou seja, se se observar com
atenção a Figura 4.10 na página 64, a malha tem um aspecto em geral simétrico e bem distribuído
mas não é exactamente simétrica, sobretudo na zona junto à abóbada do túnel, perto do eixo
vertical de simetria, sendo que para além disso não tem nenhum nó de cálculo coincidente com
o referido eixo, o que faz com que possam apareçam estas ligeiras discrepâncias.

Figura 4.11 – Resultado dos deslocamentos verticais do Modelo 1.

Outro efeito que merece um comentário é a resposta do modelo por baixo do túnel MS,
concretamente os menores deslocamentos verticais verificados por baixo do túnel em
comparação com os outros pontos à mesma cota – mas mais afastados – e os deslocamentos
ascendentes junto à soleira do revestimento. O motivo desta diferença é a forma como se simula
o volume perdido, ou por outras palavras, é resultado da contração aplicada ao anel de aduelas
que, de forma precisa, consiste na imposição de um deslocamento radial convergente a todo o
túnel. Claro que a parte do revestimento que sente o peso do solo tem uma resposta adequada
e simula na perfeição o efeito pretendido, prova disso mesmo é o comportamento dos hasteais,
mas a soleira, por não ter nada que a impeça, desloca-se no sentido em que foi imposto o
deslocamento, influenciando todos os pontos que se localizam por baixo da mesma. Assim,
conclui-se que a resposta é coerente e que o modelo simula perfeitamente o problema
pretendido.
Ainda relativamente à crítica dos resultados do Modelo 1, os cálculos efectuados permitem tirar
conclusões quanto ao efeito da sobrecarga e a maior espessura de ZG I, comparando com o
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Modelo de Calibração. Na Figura 4.12, apresenta-se o deslocamento obtido à superfície tanto no
Modelo 1 como no Modelo de Calibração (curva denominada situação de referência (Plaxis)) e
mais uma vez os resultados são coerentes, pois como o Modelo 1 tem uma sobrecarga em toda
a superfície e uma espessura maior de material drenado, ou seja, que sofre deformações
volumétricas, confirma-se o que seria presumível, isto é, que o modelo agora apresentado tivesse
à superfície uma magnitude maior de deslocamentos verticais mas uma bacia de subsidências
exactamente com a mesma forma.
Quanto ao caso em estudo, os resultados apresentados na Figura 4.12 (curva azul) permitem
concluir que é necessário uma intervenção de reforço do terreno, localizada entre o túnel ML e o
futuro túnel MS, pois a magnitude e forma dos assentamentos verificados na soleira do túnel ML
viola os critérios de alerta e alarme para as estruturas em utilização do Metropolitano de Lisboa.
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Figura 4.12 - Assentamentos Transversais - Modelo 1.

O deslocamento vertical máximo medido para esta infraestrutura, no caso de não haver
intervenção, é de 18,7 mm sobre o eixo do túnel MS, o que representa cerca do dobro do critério
de alarme para a deformação total da estrutura do ML (10 mm), logo pode-se concluir que a
diferença é de tal forma grande que se pode concluir que no presente caso em estudo, mesmo
com uma modelação mais potente, a conclusão final não seria diferente. Já relativamente ao
critério de alarme para os carris (5 mm para uma corda de 6 m), este não é violado pois na curva
em causa não se consegue medir em nenhuma corda de 6 m uma deslocamento de 5 mm.
Adicionalmente, estes resultados mostram que a zona crítica possui uma largura elevada face à
dimensão do diâmetro do túnel MS, pois conforme se pode observar na Figura 4.12, o problema
não se cinge à violação do critério de alerta para o assentamento máximo da estrutura ML (7
mm) apenas sobre o eixo do túnel, mas estende-se até uma zona a cerca de 10 m do eixo do
túnel, o que extravasa o terreno localizado exclusivamente entre os dois túneis. A dimensão da
zona crítica não surpreende pois o volume de terreno influenciado pela construção de um túnel
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em solos é sempre bastante superior ao seu diâmetro. Logo, é possível concluir que a zona
critica tem no mínimo uma espessura de 5,8 m (distância entre túneis) e uma largura de 20 m.
Contudo, desde já se chama à atenção que existe ainda uma limitação acrescida para a solução
de reforço a propor, que passa pelo facto do (Metropolitano de Lisboa, 2016) impor que não
possam ser construídas novas estruturas num raio inferior a 3 m duma infraestrutura enterrada,
em funcionamento, tutelada por esta instituição.

4.4- Solução Proposta
Globalmente, o princípio idealizado passou pela criação de uma camada de terreno
significativamente menos deformável a 3 m da soleira do túnel ML, para conseguir – por um lado
– resolver o problema em causa e por outro, para que fosse possível a tuneladora escavar esse
terreno sem qualquer dano para a máquina ou para a solução concebida, caso a execução da
solução proposta extravase um pouco a geometria definida, ou caso haja algum desvio por parte
da tuneladora no traçado previsto. Também se teve como requisito que a solução fosse corrente,
o que exclui desde logo alterações na tuneladora e intervenções a partir do túnel MS.
Adicionalmente, quis-se que a solução a propor fosse realizável a partir da superfície, sem
grande constrangimento para o normal funcionamento da avenida em questão, o que pressupõe
que as intervenções sejam realizadas a partir dos passeios. Nestas condições estudaram-se
inicialmente duas soluções: injecções de compensação e microestacas com armadura de fibra
de vidro, não tendo sido considerada mais nenhuma solução pelo facto de nenhuma das outras
opções cumprir todos os requisitos identificados, nomeadamente a técnica de jet grouting, pois,
como se sabe, esta técnica necessita de um espaço significativo à superfície devido aos elevados
consumos de calda cimento o que causa grandes constrangimentos na avenida em estudo,
sendo que tem ainda como desvantagem para este caso, o facto de ser uma técnica demasiado
agressiva tanto para o terreno a intervencionar como para a estrutura do túnel ML, que
expectavelmente estará um pouco fissurada devido à sua idade.
Relativamente às duas soluções estudadas, estas na sua essência são idênticas pois ambas
consistem na injecção de calda de cimento para reforçar o terreno, no entanto, o seu modo de
funcionamento é bastante distinto, pois as injecções de compensação são soluções “activas”, ao
passo que as microestacas são soluções “passivas”. Isto é, as injecções de compensação
consistem na introdução de calda de cimento medianamente a altamente viscosa, a altas
temperaturas, entre o túnel e a estrutura a ser protegida, por forma a anular ou diminuir
substancialmente os assentamentos do solo, conseguindo este efeito através do aumento de
volume que se regista na estrutura do solo pela injecção da calda (Figura 4.13). Ao mesmo
tempo, este método melhora substancialmente a rigidez, resistência e permeabilidade do
geomaterial (Santos, 2014). O aumento de densidade do solo é limitado mas pode por vezes
induzir empolamentos à superfície e a sua aplicação está muito ligada ao método observacional,
pois é muito difícil conseguir estimar com exactidão os assentamentos que a escavação irá
induzir no terreno por um lado, e ainda é mais difícil converter a variação volumétrica –
determinada previamente – em pressão nas válvulas manchetes usadas nesta tecnologia.
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Ao passo que o modo de funcionamento das microestacas no contexto da melhoria e tratamentos
de solos a partir da superfície segue o princípio oposto, ou seja, os bolbos de selagem que
também consistem na introdução de calda pressurizada no terreno, pelo facto de serem
concebidos com uma componente vertical muito superior, não induzem deslocamentos verticais
no terreno mas impõem uma pressão de confinamento no solo que, conforme se sabe, melhora
substancialmente a sua rigidez quando sujeito a pressões de confinamento lateral.
Adicionalmente, o efeito de grupo destes elementos produz sensivelmente os mesmos efeitos
que as injecções de compensação na permeabilidade e resistência do geomaterial, tendo como
vantagem o facto de não ser necessário realizar uma pequena escavação para introduzir as
máquinas que realizam as injeções, sendo todo o processo construtivo das microestacas
executado a partir da superfície, o que no caso em estudo é uma vantagem significativa.

Figura 4.13 – Esquema do funcionamento da tecnologia injeções de compensação (Santos P. J., 2014).

Pelo exposto e dada a grande sensibilidade da estrutura em jogo, considerou-se que a solução
que melhor preenchia todos os requisitos pretendidos eram as microestacas e, como tal,
preconiza-se essa solução.
Por forma a ter em conta o efeito dos bolbos de selagem das microestacas na rigidez do solo
intervencionado, determinou-se um módulo de elasticidade homogeneizado segundo a
equação 4.5, que, essencialmente, consiste num módulo de deformabilidade ponderado entre o
EZG II e o Ecalda utilizada para a execução do bolbo de selagem das microestacas.
ℎ𝑜𝑚𝑜𝑔.

𝐸50

=

(𝐴𝑖𝑛𝑓.𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑒𝑠𝑡 − 𝐴𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑒𝑠𝑡 ) × 𝐸𝑍𝐺 𝐼𝐼 + 𝐴𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑒𝑠𝑡 × 𝐸𝑐𝑎𝑙𝑑𝑎
𝐴𝑖𝑛𝑓.𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑒𝑠𝑡

(4.7)

Em que Ainf.microest corresponde à área de influência de cada microestaca, Amicroest corresponde à
área da secção das microestacas utilizadas, EZG II é o módulo de elasticidade já apresentado de
ZG II (50 MPa) e o Ecalda corresponde ao módulo de elasticidade da calda de cimento, que se
considerou igual a 7,5 GPa.
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Para que a execução da solução provoque a menor perturbação possível no terreno envolvente
do comprimento não selado da microestaca, foi assumido que o diâmetro das mesmas seria
250 mm pois é um diâmetro corrente na indústria e assegura adequadamente o efeito pretendido.
Assim, a equação 4.5 que determina o módulo de deformabilidade do terreno intervencionado,
fica apenas com uma variável que corresponde à área de influência de cada microestaca, o que,
tendo em conta que a geometria da área a intervencionar por estes elementos será definida de
forma independente do módulo de elasticidade, é equivalente a dizer-se que o valor do módulo
de deformabilidade homogeneizado é directamente proporcional ao número de microestacas a
realizar. Contudo, a área de influência de uma microestaca é obviamente limitada e por isso
achou-se razoável definir a fronteira nos 1,5 x 1,5 m.

4.4.1- Modelação Numérica da Solução Proposta
I)

Modelo 2

Tendo presente todos os condicionalismos apresentados para a elaboração da solução e as
dimensões aferidas para a zona crítica, definiu-se que a área mínima a intervencionar teria um
largura de aproximadamente 20 m, uma profundidade de 3 m em relação à soleira do túnel ML
e uma espessura variável entre os 2 m e os 4 m, conforme a posição das microestacas em
relação ao túnel MS (Figura 4.14), por forma a criar um efeito de arco no terreno intervencionado
e assim limitar ao máximo a influência da perturbação no maciço, confinando o mais possível os
deslocamentos induzidos pela escavação.

Figura 4.14 - Modelo 2 - malha estabilizada.

Quanto aos parâmetros definidores da capacidade resistente e capacidade de percolação para
a zona de influência da intervenção, considerou-se conservativamente os mesmos que ZG II
(Tabela 4.1 página 54), fazendo-se variar apenas os módulos de deformabilidade. Os módulos
de deformabilidade de referência Eoed e Eur mantiveram as relações empíricas com o E50 de
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referência, sugeridas pelo manual do software, mas uma vez que o módulo E50 foi determinado
iterativamente pela equação 4.5, estes parâmetros também foram sofrendo alterações. Esta
assunção de parâmetros idênticos a ZG II estendeu-se também ao tipo de comportamento.
Relativamente ao estado de tensão inicial, este pode ser encontrado na Figura AV. 6 e Figura
AV. 7 em anexo, tendo sido gerado automaticamente da mesma forma que para o Modelo 1.
No que toca ao faseamento construtivo, o mesmo foi dividido em 4 fases:
1- Aplicação da sobrecarga superficial.
2- Execução das microestacas (desprezando os deslocamentos de 1 pelas mesmas
razões mencionadas no Modelo 1).
3- Escavação e colocação do anel de aduelas.
4- Aplicação de uma contração no suporte de valor igual a VL, ou seja, 1%.

II)

Resultados

A solução que tira mais partido das potencialidades das microestacas, ou seja, para uma área
de influência de 2,25 m2 medidos em planta, introduz um aumento de rigidez materializado num
módulo de deformabilidade Ehomog.= 213 MPa e resulta nos deslocamentos verticais verificados
na Figura 4.15.

Figura 4.15 - Resultados dos deslocamentos verticais do Modelo 2.

Conforme se pode observar na Figura 4.15, a solução mais económica dentro das soluções
estudadas tem o efeito pretendido e concentra todos os deslocamentos na zona intervencionada,
tendo esta rigidez suficiente para não permitir a propagação dos efeitos da escavação do túnel
MS acima dos bolbos de selagem das microestacas. Contudo, tal como esperado, pelo facto de
a solução confinar de forma muito significativa os deslocamentos nas imediações do suporte do
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túnel, a magnitude dos deslocamentos sobe significativamente, cerca de 20%, tendo o seu
máximo no centro da abóbada (δv,max= 33,6 mm).
Adicionalmente, à semelhança do modelo 1 e exactamente pelas mesmas razões, também neste
modelo é possível observar o efeito desprezável dos empolamentos verificados sob a soleira.
Relativamente ao túnel ML, retirou-se a curva de assentamentos à profundidade da soleira e,
conforme se pode constatar na Figura 4.16, a solução proposta é bastante eficaz sendo que
tanto os deslocamentos dos carris como da própria estrutura se encontram longe dos critérios
de alerta exigidos pelo (Metropolitano de Lisboa, 2016), pois o valor de assentamento máximo
verificado a esta profundidade é de 1,5 mm e não existe nenhuma corda de 6 m onde se verifique
um assentamento de 3 mm. Conclui-se assim que no que respeita ao problema em análise, a
opção pelas microestacas é uma boa solução e faz diminuir de forma drástica os deslocamentos
induzidos pelo túnel MS, verificando a total segurança desta estrutura sensível. Para além disso,
a solução tem como vantagem o facto de facilmente ser reforçada, em caso de alguma anomalia
imprevista na sua execução, pois a interferência com o normal funcionamento na avenida em
questão é muito reduzida e o impacto de cada microestaca é muito significativo no módulo de
elasticidade, dado o alcance do bolbo de selagem.

Assentamentos Transversais (Sv)
Assentamentos Tranversais (mm)

-5,0
-30

-20

-10

0

10

20

30

0,0
5,0
10,0
15,0
20,0

Distância ao eixo do túnel (m)
Soleira ML (Modelo sem tratamento)

Soleira ML (Modelo com tratamento)

Figura 4.16 - Assentamentos verificados na soleira do túnel ML - Modelo 1 (sem tratamento) vs Modelo 2
(com tratamento).

Apesar do comportamento muito satisfatório do maciço com a solução proposta, chama-se à
atenção que o exposto neste ponto não invalida que se tenha de ter alguns cuidados na
escavação desta secção por parte da tuneladora, isto é, devido à sensibilidade da infraestrutura
em causa a passagem da máquina por este local deve-se fazer com avanços curtos de forma a
perturbar o menos possível o equilíbrio existente no terreno.
Adicionalmente, voltando à análise da Figura 4.15 e de acordo com o já mencionado, existe um
aumento dos deslocamentos no terreno localizado entre a área de influência das microestacas e
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o suporte do túnel que merce ser tido em atenção. Este aumento de deslocamentos pode levar
ao prolongamento no tempo da solicitação do solo confinado e em caso de ocorrer uma
sobreescavação da tuneladora nesta secção, essa solicitação pode ser significativa, podendo
ainda – por fadiga ou drenagem do excesso de pressão intersticial – fazer com que exista alguma
propagação dos assentamentos até à soleira do ML. Para evitar tal facto é proposto que
complementarmente se realize uma injeção secundária a partir do interior do túnel MS nesta
secção (Figura 4.17), para que haja uma garantia total de durabilidade da solução proposta.
Estas injeções secundárias são correntes na tunelação mecanizada para fazer face ao facto do
vazio anelar, por acção do peso próprio do suporte, ser ligeiramente superior na abóbada face
ao teórico. Como tal, as aduelas localizadas no eixo da abóbada possuem uma abertura,
normalmente de 10 em 10 m, para que o back-up da tuneladora – com a realização de uma
injeção secundária – garanta a total solidarização entre o suporte e o terreno, complementando
a injeção primária já anteriormente apresentada no capítulo 2.

Figura 4.17 – Esquema do reforço do preenchimento do vazio anelar – Pereira (2011).

4.4.2- Implementação da Solução
Efectuados os cálculos necessário para garantir a viabilidade da solução proposta, é agora
necessário materializá-los em número de microestacas no alinhamento modelado. Tendo em
conta que a geometria da zona dos bolbos de selagem definida no ponto anterior e tendo-se
chegado à conclusão que a área de influência de cada microestaca pode atingir os 1,5 m de
largura em alçado, rapidamente se conclui que, segundo a direção em questão, são necessárias
13 microestacas, com comprimentos de selagem sensivelmente entre os 2 m e os 4 m, para
proporcionar o efeito desejado (Figura 4.18). Sendo que nessa mesma figura mostra-se também
que as microestacas localizadas entre o túnel ML e o túnel MS estão muito próximas do traçado
da tuneladora (0,8 m) e daí se ter concluído, conforme mencionado na introdução deste
subcapítulo, que neste caso é desejável que as microestacas contenham uma armadura de fibra
de vidro para precaver algum contacto entre estas e a TBM.
Apesar das limitações do ponto de vista do software utilizado, o qual apenas permitiu fazer
estimativas de assentamentos numa direção, o problema em estudo é claramente tridimensional
e como tal não permite que se ignore os deslocamentos segundo todos os outros alinhamentos.
Nesse sentido, é necessário completar a solução para que esta garanta que tanto os
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deslocamentos verticais do túnel ML como os deslocamentos horizontais não ultrapassem os
critérios de alarme definidos em 4.2, mesmo que não se disponha de estimativas numéricas para
o efeito. Assim foi concebido no plano perpendicular ao apresentado na Figura 4.18 a solução
apresentada na Figura 4.19.
Dado que a perturbação devida à escavação de túneis de pequeno diâmetro (D≈5,9 m) em solos
é aproximadamente de quatro diâmetros, foi admitido que a largura de influência dos bolbos de
selagem fosse a mesma (24 m) para que fosse criado o efeito barreira apresentado no corte AA, sobretudo quando a tuneladora ocupar as posições 1 e 2 apresentadas na Figura 4.19. O
objectivo é assim eliminar a tendência da galeria do metro em mover-se para o lado esquerdo
da figura, quando a TBM se encontra aproximadamente entre a posição 1 e 2, e evitar
deslocamentos significativos na direção oposta quando a tuneladora ultrapassa o centro do túnel
do metropolitano, ou seja, a posição 2.

Figura 4.18 - Corte A-A da implantação da solução proposta.

Relativamente ao comprimento de selagem, as microestacas executadas segundo este
alinhamento e que se localizam sob o túnel ML apenas podem ter comprimentos de selagem na
ordem dos 2 m, por forma a respeitar a limitação da distância mínima de 3 m entre o bolbo de
selagem e a infraestrutura. Já para as microestacas mais afastadas esse comprimento pode
ascender aos 5 m para criar o efeito de confinamento do terreno que envolve a estrutura em
estudo. Contudo, conforme se pode observar na Figura 4.19, este comprimento superior não
pode ser maior devido à localização presumível das fundações dos edifícios circundantes.
Também a partir da mesma imagem, é visível a dificuldade da execução da solução proposta,
devido aos enormes condicionalismos existentes tanto à superfície como enterrados, o que se
reflete nomeadamente na máxima inclinação possível para as microestacas centrais.
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Assim, a completa definição da solução proposta é espelhada na planta de implantação (Figura
4.20), onde é visível que a mesma contempla um total de 68 microestacas com armadura de
fibra de vidro e com um comprimento de selagem variável entre os 2 e os 4,5 m, sendo todas
realizáveis a partir dos passeios da Avenida Almirante Reis, conforme desejado inicialmente.
Complementarmente, é também apresentado na Figura 4.19 e Figura 4.20 parte do plano de
instrumentação proposto para o controlo da solução concebida. Este tipo de plano é essencial
em todos os projetos geotécnicos, mas devido à sensibilidade e exigência da envolvente nesta
secção, a sua importância na solução em causa é vital e por isso não pode ser negligenciada.
Desta forma, o plano idealizado consiste – no que importa ao equipamento – em: marcas
topográficas,

alvos

topográficos,

fissurómetros,

dois

inclinómetros,

extensómetros

e

convergenciómetros. Pelo facto da tunelação mecanizada em solos não recorrer a cargas
explosivas, nem a perfurações por precursão e, sobretudo, por não serem esperadas condições
de frentes mistas nesta secção (facto esse que terá de ser comprovado pela realização de
prospeção complementar) não se considera que a escavação neste local induza vibrações
significativas no terreno, ou seja, assumiu-se que o presente caso não se encontra abrangido
pela nova versão da norma NP2074 (Bernardo, 2017) e por essa razão, não se propuseram
sismógrafos para o plano de instrumentação.

Figura 4.19 - Corte B-B da implantação da solução proposta com instrumentação.

Tal como um bom projecto estrutural, o plano de instrumentação deve ser simples, eficaz e,
sobretudo, redundante, ou seja, é sempre necessário a existência de pelo menos dois
equipamentos independentes com o mesmo objectivo para que seja possível detetar uma avaria
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ou uma leitura anómala e, em caso de uma avaria num determinado equipamento, a
monitorização do efeito em causa continuar a ser possível. Por isso, para confirmar a conclusão
no que toca aos movimentos dos edifícios, propõe-se que sejam colocados alvos topográficos
nos edifícios 3 e 9 (Figura 4.19), por forma a monitorizar os deslocamentos nas três direções e
a colocação de fissurómetros nos mesmos edifícios, para garantirem a veracidade das
conclusões.
Já no que concerne à monitorização dos movimentos do túnel MS é proposto que a
monitorização dos deslocamentos verticais se efetuem segundo três tipos de equipamentos, são
eles as marcas topográficas à superfície, extensómetros nos carris e convergenciómetros dentro
da galeria. Note-se que estes últimos equipamentos, apesar de serem teoricamente destinados
à medição de convergências no sentido literal do termo, também permitem detetar movimentos
significativos da cavidade. Para a implantação das marcas (pontos a vermelho na Figura 4.20),
é proposto que se tire partido do separador central desta avenida, pois é o local onde é
espectável que os deslocamentos sejam máximos, caso existam, e é um local que neste troço
da avenida está desimpedido de árvores e tem largura suficiente para a colocação de uma
estação total, sem constrangimentos ao normal funcionamento da zona em questão.

Figura 4.20 - Planta de implantação da solução proposta.

Relativamente aos movimentos horizontais, preconizam-se dois inclinómetros com 20 m, um de
cada lado do túnel ML, com a localização apresentada na Figura 4.19 e Figura 4.20. Foram tidas
em consideração as condições de vizinhança e propõe-se que se coloquem os inclinómetros
com o topo enterrado protegido por uma caixa de segurança numa zona de estacionamento,
assumindo assim o compromisso pela localização ideal executável, sem cortes de trânsito para
registar leituras. Sendo que neste plano os extensómetros nos carris também desempenham um
papel importante.
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5- Conclusões e Desenvolvimentos Futuros
5.1- Considerações Finais
A presente dissertação foi realizada com o intuito de alargar o conhecimento adquirido na
formação académica, mais concretamente na área de geotecnia, nomeadamente, no que
respeita a temáticas menos desenvolvidas, como o conhecimento da geologia da cidade de
Lisboa, interpretação geológica de terrenos, a aplicação e dimensionamento de técnicas de
melhoramento de solos, assim como o projecto de escavação de túneis urbanos com recurso a
tunelação mecanizada. Para isso, escolheu-se um caso real de estudo e após executadas
diversas análises e efectuado o dimensionamento da solução do problema em causa, pode-se
concluir que os objectivos a que se propunha o presente trabalho foram atingidos de forma
bastante satisfatória.
Tendo como objectivo traçar o estado da arte da tunelação mecanizada de grandes diâmetros
foi inicialmente descrito detalhadamente todos os modos de funcionamento das tuneladoras
modernas que, nos dias de hoje, já apresentam uma versatilidade muito considerável, estando
já perto da universalidade, ou seja, uma só máquina conseguir escavar qualquer tipo de terreno,
seja ele maciço rochoso de elevada qualidade ou, solos muito grossos seguidos de solos finos,
sem que para isso se tenha de proceder a grandes transformações na tuneladora.
Seguidamente, mostra-se que a temática das tuneladoras é um bom exemplo da necessidade e
importância do conhecimento do terreno sobe o ponto de vista geológico, que muitas vezes é
uma perspectiva negligenciada por parte dos engenheiros civis, pois a partir de um certo
comprimento de túnel são as condições geológicas do terreno que definem o sucesso da
escavação recorrendo a esta tecnologia. Para além disso, mostrou-se com recurso ao caso de
estudo que, com um bom conhecimento geológico do terreno a escavar, é possível mitigar a
ausência de algumas lacunas próprias de uma prospeção geológico-geotécnica de um estudo
prévio. Nesse sentido, constatou-se que a geologia da cidade de Lisboa é muito heterogénea e
que apresenta vários desafios para uma tuneladora, apesar de se concluir da análise de
viabilidade que o PGDL 2016-2030 e mais concretamente o túnel Monsanto - Santa Apolónia
(MS) tem todas as características necessárias para o sucesso de uma escavação com tunelação
mecanizada. O auge dos desafios que a cidade de Lisboa apresenta neste contexto é a
escavação da formação do CVL, que dado o seu carácter argiloso e heterogeneidade dos
materiais constituintes, levou à conclusão de que esta camada geológica irá muito provavelmente
induzir um forte desgaste nas ferramentas de corte, conduzindo a baixos rendimentos ligados
não só à abrasividade mas também ao clogging.
Concluiu-se também que o conhecimento da história geológica de um terreno é altamente
desejável para todos os engenheiros civis terem uma boa base na previsão do comportamento
da solução projetada e para poderem tirar o melhor partido dos geomateriais, não só do ponto
de vista da capacidade resistente, mas, sobretudo, para ter uma melhor noção das dificuldades
a nível de processo construtivo que uma solução pode ter. Em particular, no ramo da geotecnia,
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ter um abrangente conhecimento de geologia é essencial para a escolha de uma boa solução,
pois lembre-se que, por mais prospeção que seja efectuada, o conhecimento do terreno é sempre
insuficiente, dada a elevada heterogeneidade que todas as formações geológicas apresentam.
Um exemplo disso é ilustrado na obra em estudo no presente trabalho, onde se realizaram mais
de 20 sondagens e mais de 160 ensaios, incluindo ensaios in situ e em laboratório, e mesmo
assim houve a necessidade de recorrer ao conhecimento geológico que existe sobre os terrenos
de Lisboa para completar algumas das informações essenciais para caracterizar o terreno.
Na última parte da presente dissertação, foi demonstrado o impacto que o uso da tunelação
mecanizada em meio urbano tem na envolvente, tendo, nesse sentido, sido analisados os danos
nas estruturas existentes na secção mais crítica do troço estudado do túnel MS.
Concretamente, os cálculos efectuados levaram à conclusão de que em túneis com diâmetros
próximos dos 5 m e com recobrimentos na ordem dos dois diâmetros, as categorias de danos
são muito reduzidas nas estruturas à superfície, especialmente se estas forem edifícios com
elevada rigidez e sem caves. Adicionalmente, concluiu-se que em estruturas mais exigentes e
mais próximas, como os túneis do metropolitano, para recobrimentos na ordem de um diâmetro,
a passagem de uma TBM induz assentamentos não aceitáveis (na ordem dos 2 cm, para o caso
em estudo), levando assim à necessidade de uma intervenção que, no presente trabalho, foi
projetada com uma melhoria das propriedades do terreno subjacente ao metropolitano
recorrendo a microestacas.
Neste processo, demonstrou-se também algumas das limitações da modelação 2D em túneis e,
apesar de poder existir alguns problemas de fiabilidade nos softwares 3D, resultantes da
necessidade de inúmeros parâmetros input, conclui-se que as limitações dos softwares 2D são
maiores e levam à necessidade duma modelação 3D para que seja possível estimar o
comportamento tanto do maciço como da estrutura existente no plano longitudinal da TBM,
embora nenhum método até hoje concebido tenha a capacidade de aferir com precisão os
deslocamentos que irão ser provocados, sendo estes apenas úteis para estimar a forma e a
magnitude dos mesmos. Pois convém referir que estes métodos numéricos, sobretudo em
geotecnia, dão respostas aproximadas do terreno e por isso é necessário um elevado
conhecimento, por parte do utilizador, da forma como estes softwares funcionam,
complementado com um bom nível técnico e um forte conhecimento do local onde se irá realizar
a obra em estudo, para poder ter espirito crítico dos resultados que os softwares apresentam.
No entanto, a limitação existente em ternos de software de cálculo disponível é bem
demonstrativa da capacidade que um engenheiro tem de ter para contornar insuficiências e
conceber soluções credíveis, seguras e viáveis com as ferramentas que tem à sua disposição.
Nesse sentido, foi desenvolvido uma equação que, de forma simples, contorna a questão do
impacto dos bolbos de selagem no terreno e conclui-se que a solução preconizada reduz
drasticamente os assentamentos do túnel ML, resultando numa deformação, aproximadamente
de 2 mm. Destaca-se também a importância do conhecimento da história do local onde se irão
realizar as obras, por forma a ter uma noção clara do tipo de condicionalismos da envolvente.
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Resumindo, é demonstrado na presente dissertação que a geotecnia exige, para além do
domínio do cálculo estrutural, um elevado conhecimento em geologia, comportamento mecânico
dos geomateriais, domínio dos processos construtivos e uma igual sabedoria das soluções de
instrumentação existentes para poder lidar de forma adequada com a incerteza, sempre
presente, do terreno.

5.2- Desenvolvimentos Futuros
Como propostas para desenvolvimento e enriquecimento do trabalho apresentado, sugerem-se
neste ponto algumas propostas de trabalhos futuros.
Em primeiro lugar, a definição de um Plano de Prospeção Geológico-Geotécnica complementar,
para validar alguns dos pressupostos assumidos ao longo deste texto, como sejam: as
propriedades utilizadas do terreno quer na avaliação de viabilidade da tunelação mecanizada no
presente caso de estudo, quer na modelação numérica realizada. Neste contexto, sugere-se que
o Plano de Prospeção Complementar contemple zonas que não foram analisadas na presente
dissertação, por total ausência de dados, como é o caso do grupo de falhas perto da zona de
Campolide, e que aprofunde o conhecimento de certas características, como a abrasividade das
rochas em causa através de ensaios específicos para este efeito. A realização da prospeção
complementar permitirá também desenvolver propostas alternativas à estudada na presente
dissertação, tendo um menor grau de incerteza no que concerne ao comportamento esperado
por parte dos solos, o que, tendo em conta a sensibilidade das estruturas em causa, é uma
vantagem significativa.
Em segundo lugar, dado que a problemática dos túneis é uma questão tridimensional, propõese também que seja desenvolvida uma modelação numérica 3D para, de forma mais aproximada,
se conseguir aferir a ocorrência de assentamentos indesejáveis em edifícios antigos e nas
infraestruturas do Metropolitano de Lisboa, bem como aferir a resposta desta ou outra solução
alternativa de melhoramento de terrenos segundo o alinhamento não analisado.
Uma outra sugestão de enriquecimento do estudo da interação solo-estrutura na secção da
Avenida Almirante Reis passa pelo desenvolvimento de soluções de contenção, suporte e
minimização de assentamentos para a obra de interseção dos coletores da rede de drenagem
existente com o túnel MS. Sendo também pertinente aferir com maior rigor a geometria, os
materiais e o estado de conservação da galeria do Metropolitano, por forma a conseguir definir
com maior rigor eventuais soluções a desenvolver e validar o Plano de Instrumentação definido,
completando-o com um Plano de Observação e Manutenção adequado.
Por fim, julga-se também como bom complemento à presente dissertação estender a análise de
assentamentos a todos os outros locais em que se prevê uma escavação a céu aberto e ao túnel
Chelas-Beato, podendo inclusive ser feita uma análise semelhante à efectuada neste trabalho.
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ANEXOS
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Anexo I – Elementos de Caracterização do Túnel MS presentes
no relatório PGDL 2016-2030
No presente capítulo apresentam-se as bacias hidrográficas que são afetadas pelo túnel MS,
quer as que veem o seu caudal de águas pluviais aliviado, quer as que desviam caudal para o
novo túnel de drenagem (Tabela AI.1). Para além disso apresentam-se na Figura AI.1 todas as
infraestruturas subterrâneas de grande dimensão que existem ao longo de todo o traçado do
túnel MS, sendo também presente na mesma figura o perfil geológico preliminar do terreno
intersectado.
Tabela AI.1 – Bacias hidrográficas abrangidas pelo PGDL - adaptado de Matos et al. (2015).
Sistema

Bacia de drenagem

Localização

A
Algés
A0
B

Jerónimos

C

Ajuda

D

Cordoaria

E

Alcântara*

F

Estrela e Av. Infante Santo

G

Lapa

H

Lapa - Santos

I

R. do Alecrim - Cais do Sodré

J

Av. da Liberdade*

K

Zona Ribeirinha do sistema de Alcântara**

L

Av. Almirante Reis*

M1

Alfama

M2

Graça - Santa Apolónia

N

Penha de França - Av. Mouzinho Albuquerque

O

Campo Grande - Chelas

P

Poço do Bispo

Q

Av. De Berlim - Parque das Nações

R

Zona Ribeirinha dos sistemas de Beirolas e Chelas

S

Lumiar - Ameixoeira

T

-

U

-

V

-

Alcântara

Chelas

Beirolas
Beirolas/Chelas

Bacias
Adjacentes

LEGENDA: *- Bacias que desviam caudal para o túnel MS; **-Bacia aliviada pelo túnel MS
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Figura AI.1 - Esquema do perfil longitudinal do túnel MS – adaptado de Matos et al. (2015).
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Anexo II- Resumo dos Resultados da Campanha de Prospeção
realizada em 2017 pelo LNEC
O resumo dos resultados da campanha de sondagens apresentado nas tabelas seguintes
consiste no intervalo de valores que engloba todos os resultados obtidos no furo de sondagem
identificado, ou a partir do mesmo, isto é, engloba resultados de ensaios in situ e ensaios de
laboratório.
Tabela AII.1 – Resumo dos resultados da campanha de prospecção nos primeiros 476 m do traçado em
análise – adaptado de Caldeira et al. (2017).

Sondagem

S1

S2

S3

Profundidade analisada (m)

18,0 - 26,9

16,5 - 29,5

20,0 - 31,0

Formação interceptada

CVL

CVL

CVL

Descrição litológica

Tufo vulcânico,
muito
consolidado

Tufo vulcânico
desagregável a
muito consolidado e
Basalto

Basalto e Rochas
Piroclásticas

nº de amostras ensaiadas em
lab / nº de resultados in situ

2/1

9/2

12/2

ϒparticulas sólidas (kN/m3)

-

-

28,15 - 29,89*

-

-

27,78 - 29,58*

ϒhúmido (kN/m3)

-

-

27,53 - 29,41*

k (m/s)

10-7-10-8

10-6-10-8

10-7-10-8

UCS (MPa)

15,1

3,6 - 11,2

2,3 - 133,2

RQD (%)

-

-

80

F

-

F4-3

-

W

-

W3-2

W3 - W 2

-

-

1,6 - 2,1

-

174,18 – 452,03

0,43 - 1,25

Vp (m/s)

2148

722 - 1219

6019 - 6585

σt (res. tracção) (MPa)

2,5

1,1 - 1,3

9,4 - 10,7

E (GPa)

4,3

0,6 - 1,0

0,07 - 77,2

υ

-

0,10 - 0,12

0,17 - 0,20

ϒSAT

(kN/m3)

n (porosidade) (%)
ε (expansibilidade)

x10-4

LEGENDA: * - valores exclusivos de amostras de basalto

86

Tabela AII.2 – Resumo dos resultados da campanha de prospeção entre os 476 m e os 2062 m do
traçado em análise – adaptado de Caldeira et al. (2017).

Sondagem

S4 e S5

S6 e S7

S8

Profundidade analisada (m)

55,0 - 92,7

53,5 - 83,0

26,0 - 40,6

Formação interceptada

C2c

C2c

C3 c

Descrição litológica

Calcário compacto, Marga
e Calcário margoso

Calcário
margoso

Calcário
compacto

nº de amostras ensaiadas em
lab/nº de resultados in situ

13 / 4

15 / 4

12 / 2

ϒparticulas sólidas (kN/m3)

28,13 - 28,23

28,05 - 28,43

27,16 - 27,19

ϒSAT (kN/m3)

23,27 - 24,20

22,75 - 24,78

25,81 - 27,05

20,50 - 22,03

19,73 - 22,90

25,04 - 26,95

k (m/s)

10-6 - 10-7

10-6 - 10-9

10-6 - 10-9

UCS (MPa)

12,7 - 71,9*

16,3 - 34,9*

28,6 - 95,4

RQD (%)

<50

<50

50

F

F4-3 - F3

F5-3 - F4-3

F5-4 - F3

W

W3 - W 2

W3-2 - W3

W5-4 -W3-2

n (porosidade) (%)

21,7 - 27,3

18,4 - 30,7

0,7 - 7,9

ε (expansibilidade) x10-4

0,55 - 101,00

3,55 – 14,25

0,42 - 4,56

Vp (m/s)

2421 - 4356

3104 - 4329

4000 - 6577

σt (res. tracção) (MPa)

1,5 - 2,1

1,4 - 4,4

7,0 - 9,4

E (GPa)

6,3 - 28,7

18,4 - 26,6

20,9 - 63,8

υ

0,16 - 0,22

0,14 - 0,21

0,18 - 0,27

ϒhúmido

(kN/m3)

LEGENDA: * - Formação de Caneças (ZG II) apresenta valores frequentes entre 25 e 40 MPa.
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Tabela AII.3 – Resumo dos resultados da campanha de prospeção entre os 2062 m e os 2578 m do
traçado em análise – adaptado de Caldeira et al. (2017).

Sondagem

S9

S9

S9.1 e S10.1

S10 e S10.2

Profundidade
analisada(m)

33,5 - 37,4

21,0 - 31,2

5,0 - 12,0

8,0 - 19,0

Formação interceptada

C3c

CVL

MI

MI

Descrição litológica

Marga, Brecha
calcária e
Calcário
compacto

Basalto e
Rochas
Piroclásticas

Marga muito
consolidada e
Areia argilosa

Calcário
margoso
fossilífero,
Marga e Areia
siltosa

nº de amostras
ensaiadas em lab/nº de
resultados in situ

6/0

16 / 4

3/2

4/4

Profundidade
analisada (m)

33,5 - 37,4

21,0 - 31,2

5,0 - 12,0

8,0 - 19,0

ϒparticulas sólidas (kN/m3)

27,48 - 27,60

30 - 30,08

-

-

26,75 - 26,88

25,28 - 28,68

-

-

26,28 - 26,5

22,88 - 28,03

-

ϒSAT

(kN/m3)

ϒhúmido

(kN/m3)

10-8-

10-9

10-6

10-5 -

10-7

k (m/s)

-

UCS (MPa)

6,8 - 54,5

13,5 - 98,7

-

-

RQD (%)

50 - 100

80

-

-

F

-

F4-3

-

F3

W

-

W3 - W 2

-

W 3-2

n (porosidade) (%)

3,5 - 4,7

6,6 - 23,9

-

-

4

2,09 – 20,82

12,31 - 333,10

-

-

Vp (m/s)

3680 - 5342

1910 - 6111

-

-

σt (res. tracção) (MPa)

3,0 - 4,8

4,5 - 8,3

-

-

E (GPa)

21,5 - 31,7

2,7 - 64,6

-

-

υ

0,13 - 0,4

0,13 - 0,20

-

-

NSPT

-

-

-

60

%cascalho

-

-

0

0

%areia

-

-

1,3 - 11

6,3 - 80,9

%finos

-

-

89,0 - 98,7

19,1 - 93,7

Classificação unificada

-

-

CH; CL; CH

CL; CL; CH;SM

LL (%)

-

-

27,5 - 58,5

28,7 - 73,3

LP (%)

-

-

16,6 - 24,9

16,2 - 32,7

IP (%)

-

-

10,9 - 33,6

12,5 - 40,6

ε (expansibilidade) x10-
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Tabela AII.4 – Resumo dos resultados da campanha de prospeção entre os 2578m e os 3005m e entre os
3578m e os 4017m do traçado em análise – adaptado de Caldeira et al. (2017).

Sondagem

S11

S12

S16

Profundidade analisada (m)

45,0 - 54,4

40,0 - 49,0

64,0 - 80,0

Formação interceptada

MI

MI

MIVa

Descrição litológica

Argila pouco
arenosa, fossilífera,
rija e Areia fina e
média siltosa, muito
consolidada

Argila siltosa
rija e Argila
margosa

Argila
margosa
muito
consolidada

nº de amostras ensaiadas em lab/nº
de resultados in situ

3/2

2/2

1/2

k (m/s)

10-7- 10-8

10-9

10-9 - 10-10

K0

0,28

0,26

-

NSPT

45 - 60

60

-

Pressão limite (kPa)

244

14635

-

G0 (MPa)

37,2

167,7

-

%cascalho

0 - 5,7

0

0

%areia

0,4 - 28,9

4,0 - 6,0

0,7

%finos

65,4 - 99,6

93,4 - 96,0

99,3

Classificação unificada

CL; CL; ML

CL; CL

CL

LL (%)

24,8 - 40,5

29,5 - 40,3

37,4

LP (%)

16,7 - 20,4

17,3 - 20,6

20,5

IP (%)

8,1 - 20,1

12,2 - 19,7

16,9

cu (kPa)

-

2949

-
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Tabela AII.5 - Resumo dos resultados da campanha de prospeção entre os 3005m e os 3578m e entre os
4017m e os 4500 m do traçado em análise – adaptado de Caldeira et al. (2017).

Sondagem

S13

S14; S14.1 e
S14.2

S15

S17e S18

Prof. analisada (m)

32,0 - 45,0

8,0 – 23,5

51,0 - 64,0

57,0 - 77,0

Formação
interceptada

MII

MII

MIII

MIVb

Descrição litológica

Argila siltosa
rija

Areia siltosa,
muito
compacta,
com níveis de
calcarenito;
Argila pouco
arenosa rija;
Silte argiloso;
Argila arenosa
rija; Silte muito
rijo

Areia
siltosa
compacta;
Argila
pouco
arenosa
rija; Silte
arenoso
carbonatad
o com
passagens
de areia
muito fina

Areia fina a média, siltosa,
compacta; Marga arenosa,
muito consolidada

nº de amostras
ensaiadas em lab/nº
de resultados in
situ

3/2

6/8

2/3

4/4

k (m/s)

10-9

10-7 - 10-9

10-6 - 10-8

10-7

K0

0,44

2,68

0,76

0,71

NSPT

20 - 60

20 - 60

45

60

Pressão limite (kPa)

4346

8246

1970

7008

G0 (MPa)

44,3

223

149,9

86,3

%cascalho

0

0

0

0

%areia

3,6 - 81,2

1,7 - 64,9

27,8 - 73

11,7 - 19,9

%finos

96,4 - 18,8

35,1 - 98,3

72,2 - 27

80,1 - 88,3

Classificação
unificada

CL;SM;SM

SM; CL x 3;
MH; ML

SM; CL

CL x 4

G (densidade part.
sólidas)

2,67 - 2,78

2,66 - 2,97

2,70 - 2,76

2,72 - 2,78

VSB (g)

0,4 - 2,4

0,6 - 3,7

0,5 - 1,4

1,9 - 3,0

ω (%)

-

21,6

-

21,7

LL (%)

27 - 32,4*

27 – 52*

NP

28,1 - 37,7*

LP (%)

17 - 20,9*

17,0 - 28,7*

NP

17,2 - 19,5*

IP (%)

10,9 - 11,5*

10 - 23,3*

-

10,9 - 18,2*

cu (kPa)

787,9

1162,9

-

1408,8

φc

26,2

-

23,3

φp

40,5

-

40,3

LEGENDA: *- valores das amostras plásticas, sendo que em SMEH4 e SMT13 todas as
amostras são não são plásticas (IP<6%); NP – amostras sem plasticidade
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Anexo III - Dados Bibliográficos das Formações Miocénicas de
Lisboa
Nos anexos desta secção são apresentadas as propriedades médias consideradas para cada
formação miocénica intersectada pelo túnel MS, tendo as mesmas sido aferidas ou por (Laranjo,
2013) no seu trabalho de parametrização das argilas miocénicas de Lisboa, ou por (Lopes, 2001)
no seu estudo sobre o risco sísmico da colina do Castelo de São Jorge – local que é muito
próximo da parte final do troço analisado do túnel MS. Por norma, deu-se prioridade ao primeiro
trabalho para as formações mais argilosas e para as formações mais arenosas teve em linha de
conta o apresentado por (Lopes, 2001).
Tabela AIII.1 – Propriedades assumidas para Argila e Calcários dos Prazeres – adaptado de (Laranjo,
2013) e (Lopes, 2001).
Valores médios das Argilas da Formação de Prazeres (MI)
ϒ (kN/m3)

20,41 (+/-1,03)

n=196

LP (%)

20,49

n=433

IP(%)

20,74

n=438

Actividade At

0,68

n=72

C (% argila)

30,5*

-

% finos

83

n=137

ω (%)

19,74 (+/-4,93)

n=351

IC

1,08

n=289

Φ (o )

36,4

n=40

c’ (kPa)

0

n=40

NSPT

56**

n=76

Composição
mineralógica

Ilites quase sempre presentes; Esmectites menos
frequentes mas por vezes único mineral constituinte;
Caulinite em muito menor quantidade

LEGENDA: * - valor calculado da definição de Actividade dada por Skempton;
**- valor da mediana tirado de (Lopes, 2001); n= nº de amostras ensaiadas
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Tabela AIII. 2 – Propriedades assumidas para Areolas da Estefânea e Calcários de Entrecampos segundo
(Lopes, 2001).
Valores médios das Areolas da Estefânia
ϒ (kN/m3)

20

n=31

IP(%)

10

n=35

C (% argila)

48

n=59

% finos

91,3

n=59

ω (%)

15,9

n=40

IC

>0.75

n=47

Φ (o )

39 (+/-7)

n=11

c’ (kPa)*

49,1 (+/-16,4)

n=11

NSPT

42*

n=127

Composição

Ilites quase sempre presentes; Esmectites menos

mineralógica da fração

frequentes mas por vezes único mineral constituinte;

argilosa

Caulinite em muito menor quantidade

Legenda: n= nº de amostras ensaiadas
Nota: valores máximos recolhidos- ϒ=23,2 kN/m3 ; ωMAX = 25,2%
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Tabela AIII. 3 - Propriedades assumidas para Argilas do Forno do Tijolo – segundo (Laranjo, 2013) e
(Lopes, 2001).
Valores médios das Argilas do Forno do Tijolo
ϒ (kN/m3)

20,42 (+/-0,96)

n=110

LP (%)

21,24

n=207

IP(%)

15,71

n=207

Actividade At

0,58

n=51

C (% argila)

27*

-

% finos

82

n=76

ω (%)

19,26 (+/-4,38)

n=207

IC

1,12

n=145

Φ (o )

35

n=20

c’ (kPa)

38

n=20

NSPT

48**

n=127

Composição
mineralógica

As Ilites é quase sempre o mineral predominante,
sendo que por vezes esse papel caiba às Esmectites
apesar de as Caulinites estarem sempre presentes

Legenda: * - valor calculado da definição de Actividade dada por Skempton;
**- valor da mediana tirado de (Lopes, 2001); n= nº de amostras ensaiadas
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Tabela AIII. 4 – Propriedades assumidas para as Areias da Quinta do Bacalhau (MIVb) – adaptado de
(Lopes, 2001).
Valores médios das Areias da Quinta do Bacalhau
ϒ (kN/m3)

20,94*

-

ϒd (kN/m3)

18,8

***

IP(%)

13**

n=17

At

0,67

***

C (% argila)

15**

n=2

% finos

50**

n=20

ω (%)

11,4 (+/-3,5)

n=8

Φ (o )

31

n=6

c’ (kPa)*

47

n=6

NSPT

48****

n=152

Composição

Ilites quase sempre presentes; Esmectites menos

mineralógica

frequentes mas por vezes único mineral
constituinte; Caulinite em muito menor quantidade

LEGENDA: *- valor obtido através da expressão ϒ𝒉 = ϒ𝒅 (𝟏 + 𝝎); **- valores
calculados através de dados presentes em (Lopes, 2001); ***- valor de
Almeida 1991; ****- corresponde ao valor da mediana; n= nº de amostras
ensaiadas

Anexo IV - Análise do Terreno
Nos presentes anexos são apresentadas as secções que foram estudadas nas formações
rochosas (Figura AIV. 1) e os resultados obtidos das análises de rotura frágil das rochas ígneas
e do comportamento squezzing dos calcários a escavar na construção do túnel MS (Tabela AIV.1
e Tabela AIV.2 respectivamente). Adicionalmente, apresenta-se também o cálculo e o tratamento
estatístico dado aos resultados dos índices de plasticidade e consistência de todas as amostras
recolhidas pela campanha de prospeção a que se teve acesso, nas formações miocénicas
(Tabela AIV. 3 e Tabela AIV. 4 respectivamente).
Dada a dificuldade em estimar o estado de tensão in situ em rochas, foi assumido que o mesmo
seria dado pela multiplicação entre o peso volúmico dos materiais e a respetiva espessura, não
tendo em conta qualquer efeito de arco e aplicando a abordagem de cálculo 1 – combinação 2
do EC7, por forma a lidar com a incerteza associada ao mesmo. Esta abordagem poderá estar
bastante longe da realidade, mas face às conclusões que se obtiveram e tendo em conta a falta
de dados para melhor caracterizar as rochas, achou-se que não traria nenhum valor
acrescentado aprofundar esta temática pois recorde-se que este trabalho, neste ponto, se insere
numa lógica de estudo prévio.
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Figura AIV. 1 – Secções analisadas das formações rochosas - correspondem ao máximo recobrimento de
escavação de cada formação.
Tabela AIV.1 – Resultados relativos à análise de roturas frágeis.
CVL – Troço 1

CVL – Troço 2

Secção A

Secção B

Secção C

R (m)

15

51

25

SC (kN/m)

50

50

50

hw (m)

12

12

12

hw + D (m)

17,9

17,9

17,9

Resistência (AC.1-C.2)
Material escavado

Tufo vulcânico

Tufo vulcânico

Basalto e R.P

ϒsat (kN/m3)

23

23

29

UCS (MPa)

2

95

14

UCSd (MPa)

1,43

67,86

10

Acção (AC.1-C.2)
Material acima da
abóbada

Basalto

Basalto

Basalto e R.P

Calcários

ϒ (kN/m3)

29

29

25

23

ϒsat (kN/m3)

30

30

29

23

Altura em relação à
abobada

15

51

12

13

Impulso (MPa)

0,81

1,43

1,05

Impulso d (MPa)

0,81

1,43

1,05

Verificação de critério
Spalling (UCS/p0)

NÃO

NÃO

NÃO

LEGENDA: hw = altura do nível freático em relação à abóbada do túnel

95

Tabela AIV.2 – Resultados relativos à análise de comportamento squeezing das formações calcárias.
C2c

C3c

Secção D

Secção E

Secção F

Secção G

R (m)

86

26

12

24

hw (m)

12

12

12

12

SC (kN/m)

50

50

50

50

Formação

MI

Resistência (AC.1-C.2)
Material escavado

Calcários
margosos

Calcários
brechificados

Calcários

Calcários

UCS (MPa)

25

5

1,6

1,6

UCSd (MPa)

17,86

3,57

1,14

1,14

Material acima da abóbada
ZG I. 1

-

-

-

ϒ (kN/m3)

28

-

-

-

H (m)

6

-

-

-

ZG III. 1

-

-

-

ϒ (kN/m3)

27

-

-

-

H (m)

4

-

-

-

ZG III

ZG IV .1

ZG IV

-

ϒ (kN/m3)

27

23

-

-

ϒsat (kN/m3)

-

-

24

-

H (m)

36

9

6

-

ZG II

ZG I .1

ZG IV .1

ZG IV

ϒ (kN/m3)

23

28

-

21

ϒsat (kN/m3)

25

29

25

24

H (m)

40

17

6

24

Acção (AC.1-C.2)
Impulso (MPa)

2,36

0,87

0,46

0,71

Impulso d (MPa)

2,36

0,87

0,46

0,71

Verificação de critério
Critério

7,56

4,13

2,46

1,61

Squeezing

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

LEGENDA: H=espessura da formação geológica acima da abóbada do túnel; hw = altura do
nível freático em relação à abóbada do túnel
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Tabela AIV. 3 – Tratamento estatístico efectuado dos dados fornecidos quer por (Caldeira, Jeremias, &
Ramos, 2017), quer por (Laranjo, 2013) para ZG I.
MI – Argilas e Calcários dos Prazeres
ω assumido (%)

LL (%)

LP (%)

IP (%)

IC*

1

25

58,5

24,9

33,6

1,00

2

25

27,5

16,6

10,9

0,23

3

25

55,5

23

32,5

0,94

4

25

28,7

16,2

12,5

0,30

5

25

73,3

32,7

40,6

1,19

6

25

47,9

18,2

29,7

0,77

7

25

24,8

16,7

8,1

-0,02

8

25

38,2

19

19,2

0,69

9

25

40,5

20,4

20,1

0,77

10

25

40,3

20,6

19,7

0,78

11

25

29,5

17,3

12,2

0,37

42,2

20,5

21,7

0,6

16,9

0,73

Média

Amostras não plásticas (IP<6%) = 1
MIVa – Argilas do Forno do Tijolo
12

25

37,4

20,5

Amostras não plásticas (IP<6%) = 1
Legenda: * IC calculado pela fórmula: 𝑰𝑪 =

𝑳𝑳−𝝎
𝑰𝑷

Tabela AIV. 4 – Tratamento estatístico efectuado dos dados fornecidos quer por (Caldeira, Jeremias, &
Ramos, 2017), quer por (Lopes, 2001) para ZG II.
ZG II
MIII – Areolas da Estefânea
ω assumido (%)

LL (%)

LP (%)

IP (%)

IC*

1

22

32,4

20,9

11,5

0,90

2

22

23,3

16,6

6,7

0,19

3

22

29,4

15,8

13,6

0,54

4

22

52

28,7

23,3

1,29

5

22

33

19,2

13,8

0,80

6

22

27

17

10

0,50

22

46,1

29,2

16,9

1,43

34,7

21,1

13,7

0,8

7

Média

Amostras não plásticas (IP<6%) = 2
MIVb – Areias da Quinta do Bacalhau
8

22

31,2

22,3

8,9

1,03

9

22

37,7

19,5

18,2

0,86

10

22

31,8

19,5

12,3

0,80

11

22

28,1

17,2

10,9

0,56

12

22

20,8

14,6

6,2

-0,19

29,9

18,6

11,3

0,6

Média

Amostras não plásticas (IP<6%) = 4
Legenda: * IC calcudado pela fórmula: 𝑰𝑪 =

𝑳𝑳−𝝎
𝑰𝑷
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Anexo V- Situação de Referência e Modelação Numérica
Nesta secção de anexos são apresentados todos os elementos referidos no corpo do texto no
capítulo 4, onde é realizada uma análise de assentamentos nas estruturas existentes na secção
da Avenida Almirante Reis.
Tabela AV. 1 – Propriedades utilizadas no elemento estrutural que simula o revestimento do túnel MS no
software Plaxis.
Plate

Aduelas túnel MS

Tipo de material

Elástico

Ec (GPa)

33

EA (kN/m)

9,90 x 106

EI (kNm2/m)

74250

w (kN/m3)

15

υ

0,2

Nota: Para as aduelas foi assumido um betão C30/37 e uma espessura de 0,30 m

Assentamentos Transversais (Sv)
-30

-20

-10

0

10

20

30

Assentamentos Tranversais (mm)

0,0
Curva de referência
2,0
4,0

ZG II E=40 MPa e ZG I
E=10MPa

6,0

ZG II E=40MPa e ZG I
E=15MPa

8,0

ZG II E=40MPa e ZG I
E=20MPa

10,0

ZG II E=45MPa e ZG I
E=10MPa

12,0

ZG II E=50MPa e ZG I
E=20MPa
ZG II E=50MPa e ZG I
E=30MPa

14,0

ZG II E=50MPa e ZG I
E=40MPa

16,0

ZG II e ZG I E=40 MPa

18,0

Distância ao eixo do túnel (m)
Figura AV. 1 – Resultados da análise de sensibilidade realizada no Plaxis 8.2 para os parâmetros do
terreno.
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Tabela AV. 2 – Restantes equações do método gaussiano
Deslocamentos horizontais
no plano transversal

Deformações horizontais
no plano transversal

Assentamentos no plano
longitudinal

Deslocamentos horizontais
no plano longitudinal

Deformações horizontais
no plano longitudinal

𝑺𝒉𝒙 (𝒙) = −

ԑℎ𝑥 (𝑥) =

𝒙 × 𝑺𝒗(𝒙)
𝒛𝟎

𝑆𝑣(𝑥) 𝑥 2
( 2 − 1)
𝑧0
𝑖𝑥

𝑦
𝑆𝑣 (𝑦)𝑥=0 = 𝑆𝑣𝑚𝑎𝑥 × 𝛷 ( )
𝑖

(AV.1)

(AV.2)

(AV.3)

𝑉𝐿 × 𝐷2 − 𝑦22
𝑒 2𝑖
8 × 𝑧0

(AV.4)

𝑉𝐿 × 𝐷2 −𝑦22
𝑒 𝑖
8 × 𝑖 2 × 𝑧0

(AV.5)

𝑆ℎ𝑦 (𝑦)𝑥=0 =

ԑℎ𝑦 (𝑦)𝑥=0 = −𝑦

Figura AV. 2 – Modelo longitudinal exemplificativo.
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Figura AV. 3 - Resultado da iteração a 28 m do início da escavação1.

Figura AV. 4 - Estado inicial de pressão intersticial gerado no modelo 1.

1

Modelo em fase de calibração - nenhuma das estruturas envolventes presentes na Figura AV.
3 está ligada pois quer-se apenas observar o comportamento do maciço nas condições de
referência.
100

Figura AV. 5 - Estado inicial de tensões efectivas gerado para o modelo 1.

Figura AV. 6 - Estado inicial de pressão intersticial gerado no modelo 2.
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Figura AV. 7 - Estado inicial de tensões efectivas gerado para o modelo 2.
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