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Resumo
No âmbito da temática de obras subterrâneas, é apresentado um caso de estudo da construção de um
túnel rodoviário para permitir o alargamento da A4 – Porto/Amarante, na localidade de
Ermesinde – Águas Santas, pertencente à área metropolitana do Porto. A construção do túnel foi
realizada recorrendo ao método de NATM (New Austrian Tunneling Machine), tendo sido a escavação
realizada por duas fases, a execução da calote superior e posteriormente a execução do rebaixo.
Foi analisado o comportamento do maciço rochoso granítico, para uma secção, em função dos dados
obtidos através da monitorização e instrumentação, e da determinação do RMR (Rock Mass Rating) a
partir da observação da frente de escavação, durante o faseamento construtivo. Esta secção estava
inserida num troço do túnel onde foi necessário alterar a solução construtiva dada às características
que apresentou. Desta forma, foi elaborada uma retroanálise de forma a estimar as características
geotécnicas.
A análise foi feita através do método de elementos finitos, com o auxílio do programa Plaxis 2D, usando
como critério de cedência de Hoek-Brown, e, obteve-se como resultado final, um modelo com um
comportamento compatível com os resultados da instrumentação.
O presente caso de estudo permite enaltecer a importância do método observacional aplicado a obras
geotécnicas, de forma a minimizar os riscos e imprevistos, dada a incerteza que está sempre associada
a projetos deste âmbito.

Palavras-Chave:
Túnel, Retroanálise, GSI, Monitorização e Instrumentação
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Abstract
This Master thesis concerns the evaluation of underground structures, more specifically, a case study
is presented, portraying the construction of a tunnel at Oporto’s metropolitan area. This project was
developed due to the necessity of an expansion of roadways in A4, Oporto/Amarante highway, and was
implemented in Águas Santas, Ermesinde. The tunnel construction was done by the NATM method
(New Austrian Tunneling Machine), being its excavation developed in two successive phases: upper
tunnel cap and execution of the recess.
The behaviour of the granitic rock mass was evaluated taking into consideration the data attained during
the monitoring phase, complemented with data from the construction phase, namely the estimation of
the RMR (Rock Mass Rating) at the excavation front. A detailed analysis was performed on a single
tunnel section, and a back analysis, using the finite element method, was performed. The results from
this back analysis were used to compare the estimation of geotechnical parameters during the design
phase, with the parameters obtained from the real behaviour, during the construction phase.
The numerical analysis was performed using Plaxis 2D software and assuming Hoek-Brown’s yield
criterium. The final result allowed to conclude that the modelled behaviour was compatible with the
instrumentation measurements on the rock mass, for the evaluated section.
The work developed allows to recognize the undeniable importance of observational methods in
geotechnical structures, acknowledging its crucial role in reducing risks and unanticipated problems
closely linked to this field’s projects unavoidable uncertainties.

Keywords:
Tunnel, Back Analysis, GSI, Monitoring and Instrumentation
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1 Introdução
1.1 Enquadramento Geral
As obras subterrâneas no âmbito da engenharia civil apresentam, por regra, níveis de segurança mais
elevados devido ao seu grau de maior complexidade no estudo das condições geológicas da obra,
existindo, usualmente, poucos recursos e tempo insuficiente para se aprofundar esse estudo (Rocha,
2003).
As principais dificuldades durante o projeto das estruturas subterrâneas devem-se ao desconhecimento
do estado de tensão inicial do maciço, à definição das suas propriedades, devido ao seu
comportamento não linear e à sua heterogeneidade, tal como a dificuldade de obter amostras reais e
inalteradas representativas do maciço a grandes profundidades. De notar que, projetos realizados
através de modelos bidimensionais, devem ser tratados de forma cautelosa dada às simplificações
impostas, podendo afetar o modo como se define os métodos construtivos, a qualidade de execução
dado ao efeito tridimencional a que está associado (Rocha, 2003).

1.2 Objetivos
Iniciou-se na presente dissertação um estudo de escavações de uma obra subterrânea, mais
especificamente, de um túnel em meio urbano com recurso a NATM (New Austrian Tunneling Method).
O trabalho desenvolvido foca-se num caso de estudo, de uma obra realizada entre 2015 e 2016 que
consistiu na construção de um túnel rodoviário com cerca de 370 m de extensão, no âmbito do
alargamento da Autoestrada A4.
O presente trabalho teve como base a interligação entre o projeto e os procedimentos construtivos
utilizados durante a fase de execução. Para tal, houve um acompanhamento em obra e recolha de
dados de instrumentação, com vista a realizar uma análise paramétrica através de um programa de
elementos finitos. Com base na modelação numérica foi possível comparar as deformações registadas
durante o faseamento construtivo com as deformações previstas em fase de projeto, com o objetivo
final de validar os parâmetros geotécnicos do terreno considerados em projeto.
Para tal, foi considerada para a retroanálise uma secção transversal do túnel, localizada ao
PK 8+896 m. A escolha da secção analisada teve com base diversos parâmetros: distância suficiente
dos emboquilhamentos; observação em obra de uma solução distinta da prevista em projeto, já que foi
aplicado um sustimento diferente do definido em projeto dado que as características que o maciço
rochoso apresentou na frente de escavação eram inferiores às assumidas para aquela secção do
traçado em fase de projeto. Por último, a secção escolhida foi a secção que apresentava um maior
detalhe no plano de instrumentação, ferramenta crucial para a elaboração da retroanálise.
De notar que, para a comparação das deformações em obra com as obtidas através da modelação
numérica, foi realizada uma análise exaustiva dos resultados de instrumentação de forma a interpretá-los da melhor forma e fazendo uma relação entre os mesmos.
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1.3 Organização da dissertação
A presente dissertação inicia-se com uma descrição da evolução dos túneis rodoviários no último século
e uma descrição sobre a utilização de NATM, como metodologia e possíveis técnicas de escavação a
aplicar. Esta primeira abordagem tem como objetivo criar uma visão global da área dos túneis
rodoviários e uma das metodologias mais utilizadas para casos como o que será apresentado.
Posteriormente são descritos uns dos métodos de caracterização geotécnica mais utilizados em
maciços rochosos e apresentado o critério de cedência de Hoek-Brown, critério que descreve materiais
com as características apresentadas no presente caso de estudo e que será posteriormente utilizado
para a modelação numérica.
De seguida é apresentado o caso de estudo, tendo como objetivo permitir inicialmente a perceção
global da dimensão da obra em estudo, tendo sido iniciado com um enquadramento geral, apresentada
as caraterísticas geológico/geotécnicas, expostas as soluções e faseamento construtivo utilizado para
as melhores condições do terreno e, por último, uma descrição e apresentação dos instrumentos que
compõem o plano de monitorização e instrumentação.
Após a análise do caso de estudo foi construído um modelo bidimensional, com base na utilização de
um modelo de elementos finitos no Plaxis 2D e é apresentada a retroanálise desenvolvida para uma
secção, de forma a fazer uma parametrização geotécnica com vista a interligar as componentes que
constituem o projeto e a fase de obra.
Por fim, é realizada uma análise de sensibilidade que relaciona o GSI e a relação entre as deformações
medidas nos extensómetros, durante a execução da obra, e as deformações obtidas através da análise
numérica. É também analisado o comportamento da secção ao longo do faseamento construtivo.
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2 Túneis Rodoviários
2.1 Evolução dos túneis
A construção de túneis é uma obra subterrânea executada pelo Homem desde dos primórdios da
civilização, tendo sido criada devido a necessidades de obtenção de recursos, como locais de refúgio
e, posterirmente, para sistemas de abastecimento de águas, entre outros (Moreira, 2006).
No século XVII deu-se um novo sentido à construção de túneis, com a finalidade de serem canais de
navegação, especialmente em França e no Reino Unido, tendo sido utilizado pela primeira vez, no Sul
de França em 1679, o uso de explosivos com pólvora para a escavação em maciço rochoso (Moreira,
2006). O segundo impulso na evolução de obras subterrâneas surgiu no século XIX, com a necessidade
de expansão das vias de comunicação, como os caminhos de ferro. Com o início da era dos automóveis
(primeiras décadas do século XX) houve a necessidade de construção de túneis urbanos e interurbanos
(López Jimeno, 2003).
Não obstante a importância das condições geologico-geotécnicas, no âmbito da criação de obras
subterrâneas, actualmente prioriza-se a necessidade de satisfação das condições de vida da população
(Moreira, 2006). Para a construção de túneis os métodos mais utilizados são NATM (New Austrian
Tunneling Machine) e TBM (Tunnel Boring Machine) sendo as características do terreno, extensão da
obra e custo os principais fatores para a escolha do método (Pinto, 2015).

2.2 Metodologia NATM
O método NATM é utilizado em troços mais curtos, terrenos com média a má qualidade, sendo um
método faseado com recurso a meios mecânicos apresentando geralmente uma forma circular de forma
a mobilizar as forças de efeito de arco para minimizar as deformações. O suporte provisório é colocado
após a escavação do primeiro troço e a sua escavação é faseada de forma a evitar o excesso de
deformações e o colapso do solo. É um método flexível e adaptável podendo ser alterado sempre que
necessário. (Pinto, 2015).
Podem ser considerados como principais princípios do NATM os seguintes pontos (Karakuş & Fowell,
2004):


Mobilização da resistência do terreno em torno do túnel e utilização dessa resistência como parte
integral do suporte. Podem existir deformações do terreno, quando controladas, dado que o
excesso de deformações irá resultar na diminuição da resistência do material e/ou possíveis
assentamentos superficiais;



Aplicação de betão projetado na abóbada e hasteais, e pregagens em casos de rocha instável
como medida preventiva;



Os intervalos de tempo durante o faseamento construtivo para o fecho da secção devem variar
consoante as características do terreno;
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Realização de testes laboratoriais para um conhecimento aprofundado das características do
material e uma ampla campanha de instrumentação e monitorização durante todas as fases de
construção;



Todo o processo de construção por NATM deve ser executado e acompanhado por técnicos
qualificados;



Se for aplicado um suporte provisório com um dado espaçamento longitudinal, esse
espaçamento deve ter a menor distância possível;

O desenvolvimento da construção de túneis e da definição dos métodos de suporte a aplicar em túneis
ocorreu no início do século XX, existindo um maior cuidado com a distribuição das cargas aplicadas no
suporte do túnel, evitando cargas assimétricas, como por exemplo, a partir do preenchimento de
cavidades, se existentes sobre o suporte (Rabcewicz, 1964).
O passo seguinte foi a introdução do aço como suporte provisório, sendo anteriormente feito com
madeira, já que possuía melhores características de resistência às ações climáticas e menor tendência
de cedência e deformabilidade. Desta forma foi possível iniciar a utilização do betão, resultando na
possibilidade de construir túneis de maiores dimensões (Rabcewicz, 1964).
Posteriormente, com o avanço da engenharia, introduziram-se as pregagens e projeção de betão,
otimizando o faseamento construtivo, aumentando a área de frente de escavação e diminuindo a
espessura do suporte inicial. A aderência imediata ao solo/rocha do betão projetado na frente de
escavação logo após a abertura da frente diminui as perturbações provocadas pela escavação no
material envolvente, mantendo as condições iniciais de equilíbrio semelhantes permitindo um eficaz
efeito de arco (Rabcewicz, 1964).
Desta forma, a definição do método de NATM acorreu entre 1957 e 1964 por L. von Rabcewicz, L. F.
Pacher. (Lunardi, 2008).
Os materiais mais comuns para o suporte primário é o betão projetado e pregagens colocadas
radialmente em torno do perfil do túnel. Em casos que apresentam más características do terreno, uma
solução comum é a colocação de malhas metálicas e cambotas metálicas como suporte. A estabilidade
longitudinal é usualmente assegurada com a execução de pregagens com fibra de vidro na frente de
escavação e colocação de enfilagens metálicas em torno do perfil de escavação, colocadas em perfil
longitudinal (Jovičić et al, 2015).
Recorrentemente utilizam-se previamente técnicas de melhoramento de solos em torno da abóbada de
forma a melhorar a resistência dos materiais, como jet grouting, criação de manchetes de calda de
cimento, inserção de microestacas em torno da abóboda superior, reforço do terreno com estacas de
fibra de vidro, entre outras (Pinto, 2015).
A figura 1 e 2 apresentam aplicações de soluções construtivas aplicadas na mesma obra, sendo um
exemplo de como o NATM é um método flexível e adaptável. A figura 1 apresenta como suporte
provisório um sistema de cambotas metálicas e betão projetado, reforçado com enfilagens colocadas
longitudinalmente. A figura 2 apresenta uma solução provisória de cambotas metálicas com betão
4

projetado num primeiro troço e, no troço seguinte, um segmento do túnel aprnas com uma camada de
betão projetado, sendo o próprio material a apresentar características de auto-sustimento.

Figura 1 - Exemplo de utilização de enfilagens e cambotas metálicas como
suporte primário

Figura 2 - Exemplo de aplicação de duas soluções provisórias

Uma das razões para nas últimas duas décadas se continuar a utilizar NATM para a construção de
túneis rodoviários é dada à construção de túneis com um comprimento que não torna economicamente
viável a utilização de TBM (Joviclc et al, 2015).
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2.3 Métodos de escavabilidade
Existem diversos critérios de classificação do método de escavação a aplicar a um determinado maciço,
mas dependendo maioritariamente de duas características, a capacidade resistente da rocha e as
características de fracturação existente (Bastos, 1998).
Dos diversos métodos de classificação destaca-se o desenvolvido por Franklin (Luz, 2017) no qual
relaciona o tipo de escavação a ser utilizada em função do Is50 (Índice de resistência à compressão
pontúal) ou da resistência à compressão uniaxial e do espaçamento entre fraturas. Foi adicionada
posteriormente a classificação RMR, Rock Mass Rating, que será descrito no capítulo 3.
Como é possível observar na figura 3, com o melhoramento das características do maciço, é necessária
a utilização de uma classe de escavabilidade diferente, estando designadas pelas letras de A a D,
respetivamente a escavação mecânica, escarificação, explosivos para desagregar e desmonte com
explosivos.

Figura 3 - Ábaco de Franklin com a classificação RMR
(Adaptado de Franklin (1971), citado por Luz, 2017)
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2.4 Instrumentação e monitorização
A monitorização das deformações/deslocamentos causadas pela construção de um dado túnel tem
como um dos principais objetivos garantir a segurança do túnel. Uma das razões deve-se às pressões
exercidas sobre o suporte provisório durante a fase construtiva, podendo originar o colapso do túnel, a
rotura da frente de escavação, cedência do suporte provisório, entre outros. A partir da observação das
deformações é possível prever o comportamento do túnel e aplicar previamente, se necessário,
soluções de reforço estrutural de forma a prevenir o aumento das mesmas. O “método observacional”
permite relacionar a componente de observação geológica e geotécnica com os dados obtidos através
da instrumentação de medição das deformações no interior do túnel e na frente de escavação,
permitindo prever o comportamento do túnel e aplicar a solução estrutural que se adequa mais aquela
região, sendo benéfico em terrenos com características heterogéneas (Kavvadas, 2005).
Em escavações do tipo NATM, de modo a serem controladas as deformações superficiais pode-se
utilizar os seguintes critérios (Kavvadas, 2005):


Limitação das deformações da frente de escavação, podendo ser utilizadas técnicas de prétratamento do terreno com técnicas como pregagens de fibra de vidro, injeção de manchetes
de cimento ou aplicação de técnicas de jet-grouting. Outro método seria a diminuição da área
de frente de escavação, criando uma divisão parcial por secções;



Instalação de um suporte primário rígido, com arco invertido se necessário e propriedades do
suporte que permitam a mobilização das tensões, através do efeito de arco para as respetivas
fundações;



No caso de ser contínua a deformação radial no contorno do túnel, existe a necessidade de
proceder à construção do suporte definitivo de forma expedita.

Como referido por López Jimeno (2003), numa escavação subterrânea, o dimensionamento do suporte
é fundamentado com a experiência, estudos geológicos, método empíricos e cálculos teóricos. Tal
suporte pode estar longe do suporte ideal principalmente se as propriedades do terreno e seu
comportamento forem parcialmente desconhecidos antes da escavação, visto que a natureza dos
movimentos e tensões podem variar de “ponto para ponto”. Desta forma, o suporte é muitas vezes
sobredimensionado, sendo de extrema importância o papel da instrumentação durante a construção,
de forma a ser possível validar experimentalmente as hipóteses assumidas durante a fase de projeto e
proceder à sua alteração se necessário.
A instrumentação tem como objetivo observar e monitorizar de maneira direta e indireta as condições
in situ sujeitas a alterações dada a construção, como movimentos superficiais, movimentos no interior
do terreno, pressões do terreno, pressões intersticiais e esforços sobre elementos estruturais que se
encontrem na vizinhança.
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Um sistema de instrumentação completo necessita de ter uma gama de instrumentos que monitorize
os assentamentos, condições de estabilidade, deformações no interior do terreno, entre outros, sendo
possível observar na tabela 1 a discriminação de que condições é que cada tipo de instrumento analisa.
Numa fase incial, a análise dos dados obtidos a partir de um dado conjunto de instrumentos tem como
objetivo a determinação das propriedades do terreno, o estudo da situação atual, podendo ser realizada
através de uma análise paramétrica por forma a estimar as características atuais do terreno. Durante a
construção, a instrumentação permite monitorizar as cargas, tensões e deformações, podendo
confirmar e validar as hipóteses assumidas em projeto ou que forneçam as “ferramentas” para a sua
correta alteração. Por último, a monitorização realizada após o término da construção tem como
objetivo o controlo da evolução das tensões e deformações como prevenção de excessivas
deformações ou possíveis roturas.
Para haver um correto plano de instrumentação é necessário ter em atenção certos fatores, como a
calibração dos instrumentos, a correta instalação e manutenção dos mesmos, uma recolha de dados
planificada, uma correta relação entre os registos e os limites de alerta e alarme, e, por último, a
frequência de observações (devendo aumentar se as condições se tornarem mais críticas).
No plano de monitorização é necessário definir critérios de alerta e alarme, devendo ser regidos pelos
seguintes princípios (Pinto, 2015):


O critério de alerta deve corresponder a 80% dos valores previstos no método de cálculo do
projeto e o limite de alarme corresponde aos 100%;



Deve haver uma compatibilidade entre os limites e a precisão de leitura dos respetivos
instrumentos, sendo mais rigorosos os limites no caso de haver uma maior imprecisão dos
instrumentos;



É necessário existir um sistema de monitorização que faça uma correta correlação das
variáveis de referência com os respetivos limites.
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Tabela 1 - Características de tipos de instrumentos (Adaptado de López Jimeno, 2003)
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3 Classificação de maciços rochosos
3.1 Caracterização Geotécnica
A classificação de maciços rochosos, Rock Mass Rating (RMR) e Geological Strength Index (GSI), foi
criada com o intuito de permitir uma relação prática entre o critério de rotura de Hoek-Brown e uma
caracterização observacional em obra a partir de técnicos qualificados. Desta forma, foi concebido o
sistema RMR, tendo foco na estimativa das características de escavação e respetivo suporte em
maciços rochosos. Posteriormente, foi necessário criar outro sistema de caracterização, visto o sistema
RMR não poder ser aplicado em rochas com piores características, tendo sido criado o sistema GSI de
modo a abranger esta categoria de rochas. Este sistema tem como objetivo, a partir da análise das
características de um dado maciço rochoso, a quantificação dos seus parâmetros permitindo a
estimativa das propriedades de um dado maciço rochoso (Marinos et al., 2007).

3.1.1

Classificação de Bieniawski – Índice RMR

O sistema RMR, abreviação de Rock Mass Rating, foi apresentado por Bieniawski em 1973, de forma
a avaliar a estabilidade e requisitos de dimensionamento do suporte em túneis.
Para obter o índice RMR, são necessários 6 parâmetros (Bieniawski, 1989):
1.

Parâmetros de resistência do material rochoso a partir do ensaio de resistência à carga
pontual ou ensaio de resistência à compressão uniaxial;

2.

Índice de designação de qualidade da Rocha (RQD);

3.

Grau de fracturação do maciço;

4.

Estado das descontinuidades;

5.

Condições hidrológicas;

6.

Orientação das descontinuidades em relação ao eixo do túnel.

A determinação deste índice tem como objetivo classificar o maciço rochoso em 5 classes (muito bom,
bom, razoável, fraco e muito fraco). Para tal, é necessário avaliar o maciço para cada parâmetro
enumerado na tabela 2, tendo uma correspondência de cinco pesos. A tabela 3 apresenta a que cada
classe de RMR corresponde cada intervalo do somatório dos pesos.
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Tabela 2 - Parâmetros utilizados para a determinação do RMR (Adaptado de Bieniawski, 1989)
Parâmetros

1

Resistência
do material
rochoso
intacto

Intervalo dos valores

Resistência à
carga pontual
(MPa)
Resistência à
compressão
uniaxial (MPa)

Preferencial a
resistência à
compressão uniaxial

>10

4-10

2-4

1-2

>250

100-250

50-100

25-50

5-25

1-5

<1

Classificação

15

12

7

4

2

1

0

RQD (%)

90-100

75-90

50-75

25-50

25

Classificação

20

17

13

8

3

Espaçamento entre
descontinuidades (m)

>2

0,6-2,0

0,2-0,6

0,06-0,2

<0,06

Classificação

20

15

10

8

5

Características das
descontinuidades

Superfícies
muito
rugosas,
não
contínuas,
sem
separação
e as
paredes de
rocha não
alteradas

Superfície
s
ligeirament
e rugosas,
separação
<1mm e
paredes
ligeirament
e
alteradas.

Superfície
s
ligeiramen
te rugosas
com
separaçõe
s <1mm e
muito
alteradas

Superfícies
polidas ou
enchimento
com esp.
<5mm ou
juntas
contínuas
com
separação
1-5mm.

Enchimento mole
com espessura
>5mm ou contínuas
com separação
>5mm.

Classificação

30

25

20

10

0

Caudal/10 m de
comprimento de
túnel (L/min)

0

<10

10-25

25-125

>125

Razão entre
pressão da água
e a máxima
tensão principal

0

<0,1

0,1-0,2

0,2-0,5

>0,5

Condições gerais

Seco

Água
intersticial

Húmido

Escorriment
os

Entrada de água

Classificação

15

10

7

4

0

2

3

4

Presença de
água
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Tabela 3 - Classificação RMR (Adaptado de Bieniawski, 1989)

Somatório dos
pesos

81-100

61-80

41-60

21-40

<20

Classe

I

II

III

IV

V

Qualidade do
maciço

Muito
bom

Bom

Razoável

Fraco

Muito
fraco

Fazendo uma relação entre o sistema NATM e o sistema de classificação RMR, a figura 4 concebida
por Bieniawski (1989), apresenta a relação entre o tempo que um dado túnel resiste sem sustimento e
o comprimento do avanço sem sustimento em função do RMR.
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Figura 4 - Relação entre RMR e NATM (Adaptado de Bieniawski, 1989)

3.1.2

Geological Strength Index– GSI

O GSI é um sistema de caracterização de maciços rochosos desenvolvido por Evert Hoek e Paul
Marinos no qual são avaliados, de forma essencialmente qualitativa, as características do material
rochoso (Marinos et al., 2005), a partir da avaliação visual da litologia, estrutura, superfícies de
descontinuidades do maciço rochoso e frente de escavação nos casos aplicáveis (Marinos et al, 2007).
Existiu a necessidade de criar este índice como ferramenta de quantificação de parâmetros para
métodos numéricos de análise e/ou projetos de obras geotécnicas dando assim, a estimativa das
propriedades do terreno (Ván & Vásárhelyi, 2012).
O índice GSI assume que o maciço apresenta um número elevado de descontinuidades aleatórias
sendo considerado um maciço homogéneo isotrópico. Porém, visto que o comportamento do maciço
ser independente da direção das cargas aplicadas, o índice GSI não pode ser aplicado em casos onde
é clara a direção das descontinuidades (Marinos et al, 2005).
A determinação do GSI é realizada a partir da interpretação da tabela 4. É de notar que a partir desta
tabela a estimativa deve ser realizada por forma de intervalos e não com um valor preciso. A escolha
da categoria a que se insere o material em estudo deve ser realizada com precaução, sendo necessária
a leitura das descrições para a escolha do local da tabela onde se insere o material (Marinos et al,
2005).
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Tabela 4 - Parâmetros de estimativa do GSI
(Adaptado de Marinos & Hoek, 2000)

3.2 Critérios de rotura Hoek-Brown
Segundo Hoek et al. (2002), o critério de rotura Hoek-Brown é utilizado para um grande número de
projetos em maciços rochosos. Este critério foi introduzido com o intuito de estimar dados para análise
de projeto de obras subterrâneas em rocha. O critério tem como base as características da rocha intacta
introduzindo posteriormente fatores de redução destas propriedades.
Importante referir que o critério de Hoek-Brown assume um comportamento isotrópico da rocha e do
maciço rochoso, isto é, que a dimensão dos blocos não seja da mesma ordem de grandeza do caso
em estudo e que a rotura não seja controlada pelas descontinuidades de menor resistência. Nestes
casos, a rotura deverá ser analisada por mecanismos de deslizamento ou mecanismos por cunha ou
blocos (Gonçalves, 2013).
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A equação 1 define a forma generalizada deste critério (Hoek et al., 2002):

𝜎 =𝜎 +𝜎

𝑚

𝜎
+𝑠
𝜎

[1]

Sendo,
σ’1 e σ’3 as tensões principais efetivas de cedência,
σci a resistência uniaxial da rocha intacta,
mb, s e a as constantes que caracterizam o maciço rochoso.
𝑚 = 𝑚 exp

𝑠 = exp

𝑎=

𝐺𝑆𝐼 − 100
28 − 14𝐷

[2]

𝐺𝑆𝐼 − 100
9 − 3𝐷

1 1
+ 𝑒
2 6

/

−𝑒

[3]

/

[4]

Como se observa nas equações 2, 3 e 4, os parâmetros mb, s e a dependem do valor de GSI e do
parâmetro D que tem em consideração a perturbação do maciço rochoso devido ao método de
escavação utilizado. O parâmetro D é estimado a partir da tabela 5, variando entre 0 (maciço não
perturbado) e 1 (maciço extremamente perturbado).
Para ser utilizado o critério de Hoek-Brown é necessário estimar duas propriedades da rocha intacta,
σci e mi. Os parâmetros σci e mi relacionam as duas tensões principais de rotura a partir da seguinte
equação 5, derivada a partir da equação 1.

𝜎 =𝜎 +𝜎

𝑚

𝜎
+1
𝜎

.

[5]

Sempre que praticável, estes dois parâmetros devem ser determinados com recurso a ensaios triaxiais
elaborados em laboratórios, extraídos a partir de amostras de rocha intacta retiradas do local em
estudo, sendo aconselhável a realização de no mínimo cinco amostras para uma determinação mais
rigorosa (Silva, 2009).
De acordo com Marinos & Hoek, 2000, o valor de mi também pode ser determinado, a partir o método
simplificado, que tem como base a tabela 6.
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Tabela 5 - Fator de determinação do parâmetro D (Adaptado de Hoek et al., 2002)

Aparência do Maciço
Rochoso

Descrição do maciço rochoso

Sugestão
do fator D

Excelente controlo da perturbação por detonação ou escavação
através de tuneladora (TBM) resultando numa baixa perturbação
do maciço circundante.

D=0

Escavação manual ou mecânica em rocha de má qualidade (sem
detonação) com a resultante de reduzida perturbação no maciço
rochoso circundante.
Quando problemas de confinamento resultam com o empolamento
da soleira, a perturbação poderá ser temporária no caso de
colocação de suporte invertido, como é possível observar na
figura.

Fraca qualidade de detonação em túneis em maciço rochoso
resultando em graves danos locais, com uma extensão de 2 ou 3
m no maciço rochoso circundante.

Tabela 6 - Estimativa do mi (Marinos & Hoek, 2000)
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D=0
D=0,5
(Não
invertido)

D=0,8

3.3 Módulo de deformabilidade
Em 2002, Hoek, Carranza-Torres e Corkum, propuseram uma equação para determinar o módulo de
deformabilidade (Em) em função do fator de perturbação D e do GSI. Esta equação, definida pela
equação 6, é apresentada sob duas formas para intervalos da resistência à compressão uniaxial do
maciço rochoso. (Hoek, 2007)
𝐷
𝜎
.
. 10
2
100
𝐷
𝐸 (𝐺𝑃𝑎) = 1 −
. 10
2

⎧𝐸 (𝐺𝑃𝑎) = 1 −
⎨
⎩

se σ

≤ 100 MPa
[6]

se σ

> 100 MPa

Posteriormente, Hoek e Diederichs em 2006, a partir de dados recolhidos na China e em Taiwan,
desenvolveram duas relações empíricas de forma a estimar o módulo de deformabilidade do maciço
rochoso. Estas equações permitem a estimativa do módulo de deformabilidade dependendo apenas do
GSI e do fator de perturbação D. A equação 7 representa a relação simplificada devendo ser utilizada
com precaução e apenas quando não há informação sobre as propriedades da rocha intacta
(Hoek, 2007):

𝐸

(𝑀𝑃𝑎) = 10000.

1 − 𝐷/2
1+

𝑒 ((

)/

[7]

A outra relação entre o módulo de deformabilidade do maciço rochoso em função do módulo de
deformabilidade da rocha intacta (Ei) simultaneamente com o GSI e o D, é apresentada na equação 8.
No caso de não haver informação real sobre o Ei, é possível estimá-lo através do produto entre a
resistência uniaxial da rocha (σci) e um fator de redução designado por MR, estimado a partir da tabela I
apresentada no anexo 1.

𝐸

1−

(𝑀𝑃𝑎) = 𝐸 . 0.02 +

𝐷
2

[8]

1+𝑒
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4 Caso de estudo
O caso em estudo consistiu na execução de um túnel para permitir o alargamento da A4 – Porto
Amarante, na localidade de Ermesinde – Águas Santas, pertencente à área metropolitana do grande
Porto. A construção do novo túnel, irá possibilitar o alargamento de duas para quatro vias em cada
sentido. A figura 5 apresenta a localização do novo túnel em vista satélite.

N
500 m

Figura 5 - Localização do caso de estudo: 41°11'56.7"N 8°34'41.0"W (Google Maps, março de 2018)

O túnel está compreendido entre o PK 8+834,350 m e PK 9+201,250 m da A4, tendo uma extensão
total de 366,90 m, sendo dividido em três sub-partes:


Do lado poente, o primeiro troço com 35,00 m com características distintas para o
emboquilhamento;



A segunda secção com uma extensão de 305,65 m sendo a galeria mineira;



Uma terceira secção, sendo o emboquilhamento do lado nascente com 26,25 m e executado
simultaneamente com características distintas.

As condicionantes de presente caso de estudo devem-se à sua implementação numa localização
inserida em meio urbano tendo, nomeadamente, no lado nascente encontram-se edifícios
maioritariamente habitacionais com um recobrimento de 10 m sobre a abóbada do túnel. Do lado
poente, existe uma via ferroviária de ligação Leixões–Ermesinde que perfaz 5,00 m de recobrimento
até a abóbada das galerias e sobre o talude lateral do emboquilhamento poente uma concentração de
construções.
A construção do túnel foi dividida em duas empreitadas, sendo um dos intervenientes responsável pelo
lado poente e o outro pelo lado nascente. Na presente dissertação serão abordados alguns pontos de
vista global, contudo, apenas será relatado e descrito o projeto associado à execução do túnel pelo
lado poente.
Apesar da extensão do túnel não ser de grande dimensão, trata-se de uma obra com condicionantes
adversas ao longo da sua extensão. É apresentado na figura 6 o traçado em planta do túnel em estudo,
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sendo o traçado longitudinal apresentado mais a norte sendo representado similarmente o traçado dos
dois túneis existentes que fazem parte integral da A4. De notar que a linha a tracejado encarnada
representa a localização da uma secção transversal do túnel, localizado ao PK 8+896 m, sendo uma
secção em que será aprofundado o estudo, sendo explicado ao pormenor nos próximos capítulos.

Figura 6 - Planta do caso de estudo (Adaptado Geodata, 2015.c)

4.1 Caracterização geológica, geotécnica e hidrogeológica
A implementação do túnel é predominantemente numa zona do granito do Porto. Como descrito por
Viana da Fonseca e Topa Gomes (2016), o granito do Porto é um granito do período Hercínico de duas
micas, de grão médio caracterizado por a pouca profundidade o granito se encontrar muito meteorizado
e a elevada profundidade rocha mais maciça, melhorando o seu comportamento.
Desta forma, pode-se considerar um material muito complexo. Este material é altamente irregular,
podendo ter grandes áreas de material fragmentado com existência de blocos maciços de granito ou
parcialmente meteorizados. A presença destes blocos deve-se a fenómenos geológicos como
fracturação, foliação ou falhas que permitem a circulação de água, acelerando o processo químico de
meteorização. É possível detetar estas particularidades do maciço com uma exigente campanha
(geológica e geotécnica) de investigação in situ que levou ao modelo geológico-geotécnico definido em
fase de projeto. Este trabalho incluiu campanha de prospeção e ensaios laboratoriais.

4.1.1

Campanha de prospeção

A campanha de prospeção aplicada a esta obra foi extensa, sendo possível utilizar dados recolhidos
de relatórios de ensaios e sondagens recolhidas entre 1982 e 2007 perto da localização da construção
do túnel.
Em 2014 foi elaborada uma campanha de prospeção complementar, tendo como principais objetivos:
aprimorar a caracterização geológica e geotécnica do local, melhorar a caracterização do terreno e
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maciço rochoso com vista à sua reutilização, analisar a estabilidade das escavações com especial
atenção nos emboquilhamentos e estudar o efeito da escavação nas construções vizinhas à obra.
Nesta campanha foram realizados nos solos ensaios de penetração SPT, com recolha de amostras
remexidas para o estudo das características físicas e plásticas do material, ensaios pressiométricos do
tipo Ménard, ensaios de permeabilidade Lefranc e foram colocados piezómetros para controlo do nível
freático. Em relação ao maciço rochoso foi realizada uma sondagem à rotação com recuperação
contínua de amostras, uma análise da litologia e da qualidade da rocha a partir na avaliação de
descontinuidades e determinação do índice de RQD, e por último, ensaios de permeabilidade Lugeon.
Tendo sido classificadas como zonas mais críticas as mais próximas dos emboquilhamentos, foram
realizadas três sondagens perto do emboquilhamento nascente, assinaladas na figura 7.

Figura 7 - Localização das sondagens realizadas em 2014
(Adaptado de Geodata, 2015.a)

As sondagens S2 e S3 foram realizadas com o intuito de detalhar o estudo geológico-geotécnico devido
à construção de uma cortina de estacas no final do emboquilhamento nascente, não entrando no âmbito
desta dissertação. A sondagem S1 permite ter uma amostra de solo e rocha até aos 30 m de
profundidade como é possível observar na figura 8.
Com base na sondagem mecânica, disponível no anexo 2, e as imagens das amostras retiradas a partir
da dada sondagem, é possível referir que o terreno, com a exclusão da primeira camada de aterro, é
formado por granito, inicialmente decomposto e melhorando as suas características com a
profundidade. Entre os 13,00 m e os 30,00 m é definida definido por uma classe de alteração entre W2W3, apesar de a nível da fracturação apresentar algumas variantes devido à presença de sais
ferruginosos e material argiloso.

21

a)
12,50m – 13,50m

b)
13,50m – 16,50m

e)
22,00m – 25,00m

c)
16,50m – 19,50m

f)
25,00m – 28,00m

d)
19,50m – 22,00m

g)
28,00m – 30,00m

Figura 8 - (a-g) Amostra recolhida pela sondagem S1 (Profundidade entre 12,50m - 30,00m)
(Adaptado de Geodata, 2015.a)

4.1.2

Ensaios laboratoriais

Foram realizados ensaios de carga pontual (PLT), em amostras retiradas da sondagem S1, sendo
calculado para cada ensaio o índice de resistência à carga pontual, utilizando a correção definida por
ISRM (International Society for Rock Mechanics and Rock Engineering), a partir da expressão
Is50=P/De2, sendo P o valor da força de rotura da amostra sujeita à compressão pontual e o parâmetro
De, o diâmetro equivalente de 50 mm (ASTM, 1995). O índice de resistência à carga pontual está
compreendido entre 1,22 MPa e 4,40 MPa como é possível observar na tabela 7.

22

Tabela 7 - Ensaio de Carga Pontual (PLT) (adaptado de Geodata, 2015.a)

Ensaio de Carga
Pontual

Profundidade
(m)

Zona
Geotécnica

Índice de
Resistência à
Carga Pontual
Is50 (ASTM,1995)

18,00

2,42

20,40

1,92

21,80

1,80

24,90

2,50

28,00

4,40

S1
27,50

1,45
ZG1

28,00

1,60

29,90

1,37

26,85

1,35

29,75

1,22

29,70

1,31

30,6

1,25

S2

É possível estimar a resistência à compressão uniaxial do maciço a partir de ensaios deste tipo através
do produto entre os resultados do Is50 e um fator de correção definidos por Broch e Franklin (1975),
sendo igual a 23,7, resultando assim em valores de resistência à compressão uniaxial compreendido
entre 32,5 e 104,3 MPa (Geodata, 2015.a).
A partir da sondagem S1 foram recolhidas três amostras entre os 14,35 m e os 21,60 m, que foram
submetidas ao ensaio de compressão triaxial de modo a ser determinado a tensão de rotura para uma
dada tensão de confinamento. A partir dos dados expostos na tabela 8 é possível observar os valores
de rotura compreendidos entre 84,8 MPa e 157,5 MPa para tensões de confinamento entre 2,4 MPa e
10,0 MPa.
Foram realizados ensaios de resistência à compressão uniaxial por forma a estimar, como o nome
indica, a resistência à compressão uniaxial, e o módulo de deformabilidade tangente Et50. A figura 9
ilustra um exemplo de uma amostra a ser submetida a este tipo de ensaio. De notar que este tipo de
ensaio não submete a amostra sob confinamento radial, resultando em valores inferiores aos
submetidos nos ensaios triaxiais.
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Tabela 8 - Resultados obtidos de ensaios de compressão triaxiais (Adaptado de Geodata, 2015.a)

Amostra

A

Profundidade
(m)

Diâmetro
(mm)

Altura (mm)

Tensão de
confinamento
(MPa)

Tensão de
rotura
(MPa)

49,1

126,0

2,4

84,8

49,2

125,0

4,8

96,8

49,4

125,2

10,0

154,8

49,7

126,1

2,4

86,8

49,5

126,0

4,8

98,9

49,9

125,9

10,0

157,5

49,8

126,3

2,4

88,8

49,9

125,9

4,8

93,2

49,9

124,3

10,0

136,3

14,35-15,00

B

18,30-19,00

C

21,10-21,60

Figura 9 - Exemplo de ensaio à compressão uniaxial (Adaptado de Geodata, 2015.a)

A tabela 9 apresenta os valores determinados com este ensaio, sendo possível observar valores
díspares, dada a heterogeneidade do maciço rochoso em estudo.
Tabela 9 - Resultados obtidos dos ensaios à compressão uniaxial (Adaptado de Geodata, 2015.a)

Resistência à

Módulo de

compressão uniaxial

deformabilidade

σc (MPa)

Et50 (GPa)

28,91

5,65

41,4

10,21

28,0

66,82

25,9

30,4

20,11

4,83

Profundidade (m)

Zona Geotécnica

18,0
20,4
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ZG1

4.1.3

Zonamento geotécnico

Foram definidas três zonas geotécnicas, denominadas por ZG1, ZG2 e ZG3, como apresentado na
tabela 10.
A zona geotécnica ZG1 corresponde ao maciço de boa qualidade, apresentando as melhores
características geotécnicas. O índice de qualidade RQD é superior a 50% e as fraturas medianamente
afastadas a afastadas. A zona geotécnica ZG2 corresponde a uma zona mais alterada e um índice de
qualidade RQD inferior a 50%, correspondendo a uma zona intermédia entre o maciço granítico e o
maciço granítico decomposto. Por último, a zona designada por ZG3 é uma zona de má qualidade,
sendo composta principalmente por granito decomposto a muito alterado (W 5 e W 4), constituído por
saibros arenosos soltos a muito compactos, sendo os valores de Nspt superiores a 60 pancadas a partir
dos 10,00 m de profundidade.
Tabela 10 - Classificação GSI das zonas geotécnicas (Adaptado de Hoek & Marinos, 2000)

ZG1

ZG2

ZG3

De acordo com a classificação GSI, na tabela 11 estão representados os intervalos de valores para
cada zona geotécnica e um resumo das características obtidas do estudo geológico/geotécnico.
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Tabela 11 - Características das zonas geotécnicas (Adaptado de Geodata, 2015.d)

Zona
Geotécnica

Grau de
alteração

Grau de
Fracturação

%RQD

GSI

RMR
Básico

Classe

ZG1

W 2-3

F2 a F 3

>50

> 55

> 60

II

ZG2

W 3-4 a W 3

F3-4 a F4

<50

25 - 55

30 - 60

III-IV

ZG3

W4 a W5

F4-5 a F5

̶

< 25

< 30

IV

A tabela 12 apresenta os valores base para as respetivas zonas geotécnicas.
Tabela 12 - Parâmetros base geotécnicos para cada zona (Adaptado de Geodata, 2015.a)

Zona
Geotécnica

Profundidade
(m)

γ
(kN/m3)

mb

s

a

ν

Em
(GPa)

ZG1

30,0

25,0

6,014

0,0067

0,5

0,20

6,0

ZG2

30,0

24,0

3,520

0,0013

0,5

0,20

0,3

ZG3

30,0

20,0

-

-

-

0,25

0,07

No estudo prévio do caso de estudo apresentado, foi utilizada a correlação de Russo (2014), entre os
parâmetros RMR e GSI a partir da equação 9, que relaciona o somatório dos parâmetros geoestruturais
do índice RMR: índice RQD (r2), espaçamento entre descontinuidades (r3) e condição das
descontinuidades (r4), com o índice GSI.
(𝑟2 + 𝑟3 + 𝑟4) = 0,65𝐺𝑆𝐼 + 5

[9]

A equação 10 define a relação entre os dois parâmetros de forma mais genérica relacionando o GSI
com os outros 3 parâmetros que definem o índice RMR, r1, r5 e r6, respetivamente a resistência uniaxial
da rocha (r1), as condições hidrológicas (r5) e a orientação das descontinuidades (r6).
𝑅𝑀𝑅 = 0,65𝐺𝑆𝐼 + 5 + 𝑟1 + 𝑟5 + 𝑟6

[10]

É possível observar na figura 10 a fiabilidade da correlação 7, exposta por Russo, em 2014, que
apresenta um estudo com uma amostragem de mais de 400 mapeamentos recolhidos durante a
construção de dois túneis em rocha vulcânica/ígnea, semelhante ao maciço granítico do Porto
(Geodata, 2015.a).
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Figura 10 - Análise de fiabilidade entre o índice RMR e GSI (Adaptado de Russo, 2014)

Na Tabela 13 encontram-se resumidos os parâmetros determinados para cada zona geotécnica.
Tabela 13 - Parâmetros das zonas geotécnicas

Zona Geotécnica

GSI

σc (MPa)

RMR Básico

ZG1

>55

20-110

>55

ZG2

25-55

5-35

30-55

ZG3

<25

Não se aplica (solo)

4.2 Caracterização geométrica das secções
A geometria no interior das secções foi feita de forma a existir um gabarit rodoviário de 16,65 m de
largura e 5,25 m de altura, permitindo ter 4 vias de 3,5 m, a berma à esquerda com 2,0 m e a berma à
direita com 0,65 m.
Foram considerados dois tipos de secção, I e II, para diferentes tipos de características do terreno tendo
de diferente o seu processo construtivo, espessura de revestimento e o tipo de fundação. Estas secções
foram determinadas com recurso a curvas policêntricas de raios internos de 11,00 m, 5,70 m e 6,70 m
desfasados dos raios externos, apresentando assim espessura variável.
A secção em estudo é do tipo I, tendo como revestimento definitivo uma camada de 0,50 m de
espessura de betão armado, e como revestimento provisório betão projetado sobre o suporte primário
com aplicação posterior do sistema de drenagem, impermeabilização.
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Na secção tipo I, implementada nas zonas geotécnicas ZG1 e ZG2, para maximizar a interação soloestrutura, projetou-se o betão diretamente contra o talude de escavação, desde o nível da soleira da
sapata até à cota do eixo horizontal do túnel, circunscrevendo assim a base da secção e tirando partido
das características geotécnicas do maciço.

4.3 Faseamento Construtivo
Foram considerados em projeto duas soluções construtivas adaptadas às características do terreno,
sendo denominadas por tipo de suporte ZG1, nos casos onde as características predominantes se
identificam com a designada zona geotécnica ZG1, e tipo de suporte ZG2 para as respetivas
características de ZG2, tendo sido divididos em duas fases, escavação da calote e escavação do
rebaixo.
O faseamento construtivo do suporte ZG1 para a calote superior foi o seguinte (Geodata, 2015.b):
1. Escavação com avanços longitudinais de 2 m;
2. Aplicação de betão projetado de classe de resistência C20/25, com reforço de fibras metálicas
com uma espessura de 5 cm nos hasteais e abóbada;
3. Inserção de pregagens tipo swellex com uma resistência de 200 kN, um comprimento de 6,0 m
e um espaçamento de 2,0 m em malha quadrada desfasada em quincôncio;
4. Aplicação de betão projetado de classe de resistência C20/25, com reforço de fibras metálicas
nos hasteais e abóbada até perfazer uma espessura de 25 cm;
5. Execução de geodrenos com um diâmetro de 50 mm, com um comprimento de 20,0 m a cada
15 m de escavação, onde necessário devido à existência de água;
6. Repetição dos passos 1 a 5 até à finalização da escavação da calote.
O faseamento construtivo do rebaixo foi o seguinte:
1. Escavação com avanços de 2 m;
2. Aplicação de betão projetado de classe de resistência C20/25, com reforço de fibras metálicas
com uma espessura de 5 cm nos hasteais;
3. Inserção de pregagens tipo swellex 200 kN, com um comprimento de 6,0 m e um espaçamento
de 2,0 m em malha quadrada desfasada em quincôncio;
4. Aplicação de betão projetado de classe de resistência C20/25, com reforço de fibras metálicas
nos hasteais e abóbada até perfazer uma espessura de 25 cm;
5. Repetição dos passos 1 a 4 até à finalização da escavação da calote.
A Figura 11 apresenta a secção transversal definida em projeto para zonas do traçado caracterizadas
predominantemente por ZG1.
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Figura 11 - Secção transversal do suporte ZG1 (Adaptado de Geodata, 2015.b)

O faseamento construtivo do suporte ZG2 para a calote superior foi o seguinte:
1. Escavação com avanços longitudinais de 1,5 m;
2. Aplicação de betão projetado de classe de resistência C20/25, com reforço de fibras metálicas
com uma espessura de 5 cm nos hasteais e abóbada;
3. Inserção de pregagens tipo swellex 200 kN, com um comprimento de 6,0 m e um espaçamento
de 1,5 m em malha quadrada desfasada em quincôncio;
4. Colocação das cambotas metálicas treliçadas do tipo PS 115 20 30, com um espaçamento de
1,5 m com pata de elefante;
5. Aplicação de betão projetado de classe de resistência C20/25, com reforço de fibras metálicas
nos hasteais e abóbada até perfazer uma espessura de 30 cm;
6. Execução de geodrenos com um diâmetro de 50 mm, um comprimento de 20 m a cada 15 m
de escavação, onde necessário devido à existência de água;
7. Repetição dos passos 1 a 6 até à finalização da escavação da calote.
O faseamento construtivo do rebaixo foi o seguinte:
1. Escavação do rebaixo com avanços de 1,5 m;
2. Aplicação de betão projetado de classe de resistência C20/25, com reforço de fibras metálicas
com uma espessura de 5 cm nos hasteais;
3. Inserção de pregagens tipo swellex 200 kN, com um comprimento de 6,0 m e um espaçamento
de 1,5 m em malha quadrada desfasada em quincôncio;
4. Prolongamento dos elementos metálicos treliçados do tipo (PS 115 20 30), afastados de 1,5 m;
5. Aplicação de betão projetado com reforço de fibras metálicas nos hasteais e abóbada até
perfazer uma espessura de 30 cm.
6. Repetição dos passos 1 a 5 até à finalização da escavação da calote.
A Figura 12 apresenta a secção transversal definida em projeto para zonas do traçado caracterizadas
predominantemente por ZG2.
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Figura 12 - Secção transversal do suporte ZG2 (Adaptado de Geodata, 2015.b)

Para ambos os casos os ciclos dos faseamentos construtivos da calote superior foram de 14 horas,
sendo realizados da seguinte forma:


4h para limpeza da frente de escavação;



2h para aplicação do betão projetado;



2h para suporte provisório;



4h para furação e preparação da próxima pega de fogo a ser realizada;



2h como margem para eventuais atrasos.

A figura 13 apresenta em perfil longitudinal o faseamento construtivo definido em projeto para o suporte
ZG2.
Em projeto foi definido um espaçamento entre a execução da calote e do rebaixo superior a 20,0 m
como é possível observar na figura 13. No entanto, em obra foi utilizado um espaçamento superior,
tendo sido executado a calote superior em praticamento a extensão total do túnel e só posteriormente
é que se procedeu à escavação do rebaixo.
Em fase de obra houve uma alteração da solução construtiva do suporte ZG2, tendo sido retiradas as
pregagens como parte integral do suporte provisório e colocação de microestacas transversalmente,
para a fundação das cambotas, de forma a permitir a sustentação da abóbada do túnel enquanto se
realizava a escavação do rebaixo. As microestacas utilizadas eram compostas por tubos circulares
(GEO 80) com um diâmetro exterior de 168 mm, uma espessura de 10 mm, com um espaçamento
longitudinal de 1,50 m e 6,0 m de comprimento. As microestacas foram inseridas em furos previamente
executados com um diâmetro de 240 mm.
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Figura 13 - Faseamento construtivo em perfil longitudinal para o suporte ZG2 (Adaptado de Geodata, 2015.d)
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5 Instrumentação e Monitorização
5.1 Observação da frente de escavação
Tal como referido anteriormente a monitorização e instrumentação são essenciais para a segurança e
economia deste tipo de estruturas. Assim, durante a fase de obra, foi observada a frente de escavação
e classificado o maciço através do índice RMR, como forma de monitorização e confirmação dos
valores considerados em projeto. Desta forma, é apresentado na figura 14, um gráfico com o conjunto
de dados RMR em função do PK do presente caso de estudo. Por falta de dados, foi utilizada uma
interpolação linear dos valores adquiridos. Os valores registados encontram-se representados a
cinzento escuro, enquanto as situações de estimativa dos valores por interpolação linear estão
marcadas com a cor cinzento claro (Luz, 2017).

Figura 14 - RMR da frente de escavação com interpolação linear (Adaptado de Luz, 2017)

Este gráfico tem como objetivo inicial mostrar a heterogenia do maciço granítico, apresentando como
valor máximo da classificação RMR na ordem dos 75 e valor mínimo na ordem dos 30. De notar que
apresenta variações acentuadas ao PK 8+900 m, PK 9+000 m e PK 9+100 m. É de dar ênfase à
acentuada variação de RMR cerca do PK 8+900 m, sendo a secção de estudo que será analisada.

5.2 Instrumentação aplicada ao caso de estudo
Dado ao caso de estudo em análise foram utilizados os seguintes instrumentos (Geodata, 2015.c e
Jimeno, 2003), sendo no presente capítulo apresentado uma breve descrição dos instrumentos e
respetivas características dos utilizados no presente caso de estudo:


Alvos topográficos – A partir dos alvos topográficos, com recurso à topografia, medem-se os
deslocamentos absolutos, do tipo estação total, medidos a partir de pontos de leitura colocados
nos edifícios, estruturas de suporte, túneis adjacentes com o objetivo de avaliar os
deslocamentos verticais e horizontais de uma vista geral da obra durante a sua execução;



Marcas topográficas – Medem quer os deslocamentos horizontais quer os deslocamentos
verticais à superfície, de forma a identificar possíveis assentamentos ou empolamentos devido
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à construção do túnel. No caso de estudo foram colocados tanto em diversos pontos da obra
como em edifícios;
As marcas superficiais apresentam uma precisão de 0,3 mm, uma resolução de 0,01 mm e
apresentam um erro máximo de ± 0,5 mm. Foram colocadas as marcas de referência fora da
área de influência da obra. No interior da obra as marcas foram colocadas em poços de
profundidade de 80 cm, no interior de um tubo de PVC com 20 cm de diâmetro. A “zeragem”
foi realizada no mês anterior ao início das obras.
As marcas topográficas para edifícios detetam deslocamentos verticais de modo a verificar a
segurança de edifícios que se encontram dentro da área de influência da obra. Apresentam
uma precisão de 0,3 mm, uma resolução de 0,01 mm e um erro máximo de ± 0,5 mm. Foram
utilizados como pontos de leitura, barras de aço de diâmetro de 10 mm e de 100 mm de
comprimento, sendo medidas com meio de nível ótico. A “zeragem” foi realizada no mês
anterior ao início das obras.


Inclinómetros – Este tipo de instrumentação permite a medição contínua de deslocamentos
laterais, sendo constituído por um tubo inclinómetro introduzido verticalmente, com um
diâmetro de 71 mm e de plástico tipo ABS de alta resistência. No interior do tubo é introduzido
um torpedo inclinométrico biaxial que fornece as leituras por servo – acelerométrico. O tubo de
PVC foi introduzido no terreno e selado com calda de cimento, protegido por uma caixa terminal
de concreto e com uma tampa de proteção. As leituras iniciais foram realizadas com um mínimo
de uma semana depois de selado o espaço anelar.



Piezómetros – Este aparelho tem como objetivo a medição do nível freático durante o período
total da obra, sendo realizada a leitura a partir da superfície. O equipamento utilizado no caso
de estudo foi do tipo de tubo aberto sendo constituído por um conjunto sonda elétrica/fita
métrica introduzido no terreno num furo previamente executado e inserido uma câmara de
polietileno, com capacidade de filtragem ligada à superfície por um tubo de PVC. A leitura é
feita a partir de um som emitido pela sonda elétrica quando detetada existência de água, sendo
acompanhada pela fita métrica que mede com uma precisão de milímetros a profundidade em
que se encontra o nível freático. A “zeragem” das leituras é feita depois de estabilizado o nível
freático após a execução do suporte do piezómetro. A figura 15 apresenta uma fotografia tirada
durante uma leitura do nível freático em fase de obra;
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Figura 15 - Exemplo de leitura do
nível freático com recurso a piezómetro



Extensómetro multiponto – As escavações para a construção do túnel criam relaxação no
terreno circundante que pode produzir assentamentos em profundidade, sendo, por
conseguinte, de distingue importância, a monitorização dos deslocamentos verticais em
profundidade. Com o recurso do extensómetro multiponto, é possível monitorizar estes
deslocamentos, sendo instrumentados nas secções definidos no plano de monitorização do
túnel. Foram compostas por barras com 2 ou 3 ancoragens fixas a profundidades diferentes e
tendo a cabeça de referência do tipo elétrico. As ancoragens foram injetadas com calda de
cimento, tendo duas ancoragens no extensómetro alinhado com o eixo do túnel, e três
ancoragens nos extensómetros laterais. O intervalo de leitura foi de 100 mm com uma
resolução de ± 0.025% F.S. (full scale) O registo dos dados foi feito de forma automática, sendo
a ligação entre o equipamento e a célula feita por um cabo;



Barras extensómetricas – Este tipo de equipamento mede as deformações em elementos
metálicos. No caso em estudo foram colocadas nas vigas de aço subjacentes à linha de
caminho de ferro e utilizadas para monitorização do túnel existente adjacente;



Medida de convergências/ medidas topográficas de precisão – Estas medidas são
medidas a partir de alvos topográficos introduzidos no perímetro de escavação, calculando-se,
posteriormente, as distâncias relativas entre os alvos topográficos. A monitorização destas
convergências é realizada devido à elevada probabilidade de ocorrerem movimentos de grande
magnitude e verificação da adequabilidade do sistema de suporte utilizado. No presente caso
de estudo foram colocados 7 alvos topográficos no interior do túnel, 5 alvos na calote superior
e 2 nos hasteais do rebaixo.

35

5.3 Sistema de Monitorização
Sendo uma obra em meio urbano foi extensamente instrumentada, dada as condicionantes que
apresentava na vizinhança do túnel. Desta forma, foram realizadas no interior do túnel, medições de
controlo de deformações do túnel com marcas de convergência e utilização de alvos topográficos de
elevada precisão e, a partir do exterior do túnel, medições de deslocamentos verticais com
extensómetro multiponto, deslocamentos horizontais com recurso a inclinómetros, medição de
assentamentos com marcas topográficas com nivelação precisa, medição do nível freático através de
medições piezométricas, medições de vibrações e auscultação de estruturas à superfície.
Como plano de instrumentação para o túnel, foram consideradas 4 seções tipo, sendo descritas pelos
seguintes elementos (Geodata, 2015c):
Secção A


3 extensómetros multiponto;



2 inclinómetros;



1 piezómetro;



9 marcas topográficas para nivelamento de precisão;



7 alvos para leitura de convergência no túnel.

Secção B


3 extensómetros multiponto;



9 marcas topográficas para nivelamento de precisão;



7 alvos para leitura de convergência no túnel.

Secção C


1 extensómetros multiponto;



9 marcas topográficas para nivelamento de precisão;



7 alvos para leitura de convergência no túnel.

Secção D


2 inclinómetros;



1 piezómetro;



9 marcas topográficas para nivelamento de precisão;



7 alvos para leitura de convergência no túnel.

A figura 16 apresenta a localização definida em projeto para a secções de instrumentação. As
localizações sofreram pequenas alterações em fase de obra sendo apenas relevante para o presente
caso de estudo notar que a secção A que se encontrava localizada ao PK 8+888 foi alterada para o
PK 8+896 m tratando-se de uma secção que será analisada ao pormenor nos próximos capítulos.
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Figura 16 - Localização das secções de instrumentação (Geodata, 2015.c)

Dando ênfase a essa mesma secção, a figura 17 apresenta a localização dos instrumentos que
compõem a secção de instrumentação tipo A.
Sendo extensómetros multipontos, os extensómetros laterais são compostos por três pontos
localizados a uma distância vertical de 2,0 m dos hasteais. O extensómetro central é composto por dois
pontos de medição com um espaçamento de 3,0 m entre si. Os inclinómetros estão colocados de forma
simétrica ao eixo central do túnel, estando a uma distância horizontal de 2,0 m dos hasteais. Também
estão representados os 7 alvos topográficos localizados no interior do túnel de forma a serem
determinados as distâncias de convergência e, por último, as marcas topográficas, elementos que não
serão avaliados na presente dissertação.
Este tipo de secção apresentando o plano mais detalhado de instrumentação, permite ter uma análise
completa do comportamento do maciço rochoso em torno do túnel.

Figura 17 - Secção de monitorização aplicada à secção de estudo (Adaptado de Geodata, 2015.c)
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A tabela 14 apresenta o plano de frequência de leituras da instrumentação, tendo como variante a
distância relativa à frente de escavação e podendo ser aumentada a frequência das leituras em casos
de situações que não se encontrassem presentes em fase de projeto.
Após a conclusão da obra o período de leituras passou para mensal durante os primeiros 6 meses, e
posteriormente, semestral.
Tabela 14 - Plano de frequência de leituras (Geodata, 2015.c)

Distância relativa à frente de escavação
Instrumentos
<20 m

20 - 40 m

40 - 100 m

>100 m

Marcas topográficas

Diariamente

Cada 2 dias

Semanalmente

Quinzenalmente

Extensómetros

Diariamente

Cada 2 dias

Semanalmente

Quinzenalmente

Inclinómetros

Diariamente

Cada 2 dias

Semanalmente

Quinzenalmente

Diariamente

Cada 2 dias

Semanalmente

Quinzenalmente

Piezómetro

Após elevadas precipitações (>25mm/dia)
e/ou afluências súbitas de água ao túnel

Sismógrafo
Inspeção visual do
revestimento
Medição de
convergências

A cada pega de fogo
Diariamente
Diariamente

Cada 2 dias

Semanalmente

Quinzenalmente

5.4 Critérios de alerta e alarme
Para o presente caso de estudo foram definidos os seguintes critérios de alerta e alarme a respetivas
contra medidas no caso desses valores serem atingidos, encontrando-se resumida a informação na
tabela 15.
Tabela 15 - Limites de Alerta e Alarme (adaptado de Geodata, 2015.c)

Instrumentos
Marcas
topográficas

Secção Tipo

Limites de
Alerta

Limites de
Alarme

ZG1

6,5 mm

8,0 mm

ZG2

6,5 mm

8,0 mm

ZG1

4,0 mm

5,0 mm

ZG2

4,0 mm

5,0 mm

ZG1

4,0 mm

5,0 mm

ZG2

4,0 mm

5,0 mm

ZG1

4,0 mm

5,0 mm

ZG2

8,0 mm

10,0 mm

Contra medidas



Reavaliação do
método de
escavação;

Extensómetro

Inclinómetro
Alvos para
leituras de
convergência
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Reforço do
suporte
primário;
Intervenções de
consolidação do
solo;

Instrumentos

Secção Tipo

Limites de
Alerta

Limites de
Alarme

ZG1 emb

N.F. > 2,40 m
acima a calote

N.F. > 3,00 m
acima a calote

ZG3 emb

N.F. > 2,40 m
acima a calote

N.F. > 3,00 m
acima a calote

Piezómetro

Contra medidas


Colocação de
novos dreno;
 Se necessário
enchimento das
escavações.

É crucial ter sempre presente o risco associado a obras deste cariz e ter um plano de medidas, a ser
implementadas no caso dos valores apresentados pela monitorização serem incoerentes e/ou
ultrapassarem os limites de alerta e/ou alarme. Na tabela 15 são apresentadas as contra medidas,
sendo o primeiro ponto relativo a alteração do método de escavação e respetivo suporte.
Tal como exposto anteriormente, foram considerados faseamentos construtivos para diferentes zonas
do traçado de acordo com as características do maciço rochoso. Se numa dada secção os
deslocamentos registados pela instrumentação alcançassem os valores de alerta, uma opção de
prevenção seria alterar o tipo de suporte e reforço dado que as características do terreno não
corresponderiam ao considerado para o método de escavação e suporte considerado. Outra medida
poderia ser o melhoramento das características do solo de forma a assegurar que se mantinham as
mesmas características que consideradas em projeto. A nível da leitura do nível freático (N.F.), se o
valor do N.F. fosse superior a 2,40 e 3,00 m respetivamente nas zonas dos emboquilhamentos, zonas
mais suscetíveis seria necessário colocar mais drenos de forma a diminuir o N.F. e em situações de
maior risco o enchimento das escavações de forma a estabilizar globalmente o local.

5.5 Análise dos dados de instrumentação
Esta secção apresenta o tratamento dos dados da instrumentação considerados relevantes para a
análise de estudo do comportamento do maciço granítico. Foi efetuada a interpretação e análise dos
resultados de instrumentação para a sua posterior análise que será exposto no seguinte capítulo.
Os gráficos foram construídos com base nos dados adquiridos a partir dos relatórios mensais
desenvolvidos durante o tempo de obra, como forma de controlo e monitorização da mesma
(Conduril, 2017).
Com uma primeira análise dos dados da instrumentação foi possível estimar a data da execução das
duas fases de escavação para a secção de estudo, sendo a escavação da calote superior denominada
por fase I e a escavação do rebaixo por fase II. Desta forma, foi identificada a execução da fase I entre
17 e 19 de maio de 2016 e a fase II entre 7 e 14 de setembro de 2016, dado que para estas datas
ocorrem simultaneamente nos três extensómetros, um acréscimo significativo das deformações
verticais registados pelos extensómetros.
Os presentes registos correspondem à secção de instrumentação localizada próxima do PK 8+896 m
e com o pressuposto que foram colocados como o definido na figura 17.
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5.5.1

Nível freático

A medição do nível freático foi realizada a partir do piezómetros localizados no PK 8+896,940 m, tendo
sido consideradas as medições do mês de maio de 2016 para a determinação da profundidade do nível
freático durante a fase de escavação da calote e o mês de setembro de 2016 para o rebaixo. Desta
forma, para a fase I o N.F estava localizado a uma cota de 132,46 m e para a fase II 123,30 m.

5.5.2

Extensómetros

Neste subcapítulo realizou-se a interpretação dos gráficos referente aos registos dos extensómetros
instalados na secção em estudo, sendo os extensómetros laterais denominados por 1 e 3 e o
extensómetro central por 2. Para uma clara observação dos registos os deslocamentos dos
extensómetros são apresentados para o intervalo de tempo associado à execução da fase I e II, no
anexo 3 é possível observar estes resultados para o período total da obra. Esses gráficos permitem ter
a perceção global do controlo das deformações com o avanço da escavação.
Os dados registados referentes aos extensómetros para a fase I, encontram-se apresentados nas
figuras 18, 19 e 20. Avaliando o comportamento do gráfico, identificam-se deformações na ordem dos
5 mm. Como é possível observar na figura 18, o ponto 2 do extensómetro 1 apresenta valores muito
acentuados e contraditórios, podendo ser justificados com a hipótese de danificação do instrumento.

Figura 18 - Deslocamentos registadas no extensómetro 1 (Fase I escavação)
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Figura 19 - Deslocamentos registadas no extensómetro 2 (Fase I)

Figura 20 - Deslocamentos registadas no extensómetro 3 (Fase I)

Os limites de alerta e alarme definidos em projeto foram ultrapassados no caso do extensómetro 1 e 2.
Este fator faz, mais uma vez, destacar a importância da monitorização aplicado a casos como este. Tal
acontecimento deve-se à heterogeneidade do terreno, tendo este segmento do traçado intersetado
terreno com piores características do que às definidas em projeto. Para tal, foram tomadas medidas
adicionais como alteração do tipo de suporte a utilizar e do faseamento construtivo.
No entanto, com a observação da variação de deslocamentos próximo do dia 17 de maio de 2016, é
possível verificar que o deslocamento é na ordem dos 5 mm. O mesmo se pode confirmar na figura 20
onde, apesar de não ter ultrapassado os limites de alerta, o deslocamento vertical também se encontra
na ordem dos 5 mm.
As pequenas variações do andamento do gráfico após o dia 19 de maio podem ser justificadas como
perturbações provenientes do método de escavação com recurso a explosivos e a variações de
temperatura e de humidade a que o maciço está sujeito constantemente.
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Os deslocamentos verticais dos extensómetros durante o intervalo de tempo em que ocorreu a fase II
(sendo considerado que se deu entre 7 e 14 de setembro de 2016) estão apresentados nas figuras 21,
22 e 23 e, como seria expectável, os valores mantêm-se constantes durante todo o processo, havendo
uma variação no ponto 2 do extensómetro 1 tal como durante a fase da escavação da calote superior,
podendo ser justificado como erro do equipamento.

Figura 21 - Deformações registadas no extensómetro 1 (Fase II)

Figura 22 - Deformações registadas no extensómetro 2 (Fase II)
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Figura 23 - Deformações registadas no extensómetro 3 (Fase II)

É possível observar o efeito que a escavação teve antes de chegar à secção, verificando-se algumas
deformações prévias à data de escavação da calote. Outro fator de notar é o controlo das deformações
após a escavação da secção e colocação do revestimento, provando o eficiente comportamento do
suporte que foi aplicado. De salientar que ambos os gráficos apresentam variações de teor muito
reduzido no tempo após a escavação.

5.5.3

Inclinómetros

Os inclinómetros referentes à secção em estudo são denominados por IE e ID estando localizados
próximo do PK 8+895 m e PK 8+898 m respetivamente. As leituras dos inclinómetros foram realizadas
segundo dois eixos verticais perpendiculares ao desenvolvimento longitudinal do túnel, de forma a
facilitar a interpretação dos resultados obtidos. Tratando-se de uma análise bidimensional, apresentase nas figuras 24 e 25 o registo dos deslocamentos laterais paralelos à secção transversal do túnel.
Foi considerado que os valores que representam a fase I correspondem à data de 25 de maio de 2016
(cor azul) e para a fase 2 os valores registados a 25 de outubro de 2016 (cor amarela).
Constata-se assim, que os deslocamentos laterais superficiais são de ordem reduzida, na ordem dos
2/3 mm. A uma maior profundidade é possível observar deslocamentos máximos na ordem dos 3 mm.
Foram utilizados os gráficos que registam os valores incrementais de forma a ter apenas a resposta do
comportamento do terreno devido à escavação da secção em análise.
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Figura 24 - IE Deslocamento incremental
(sentido norte) (Adaptado de Geodata, 2015.c)

5.5.4

Figura 25 - ID Descolamento incremental
(sentido norte) (Adaptado de Geodata, 2015.c)

Marcas de convergência

Deu-se o início do registo dos deslocamentos e das medições das marcas de convergência no final do
mês de maio, dado só ser possível colocar os alvos de medição após a escavação da secção. Por
conseguinte, não é possível fazer uma avaliação das deformações da secção em estudo a partir das
valores calculados a partir das cordas de convergência. A partir da figura 26 é verificado que as
deformações do contorno do túnel não ultrapassaram os valores de alerta definidos em projecto. Tendo
sido o rebaixo da secção em estudo executado no mês de outubro, verifica-se simultaneamente que os
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deslocamentos são reduzidos. No entanto, é possível verificar o comportamento simétrico e o efeito de
arco em torno da abóbada, sendo os maiores deslocamentos registados para as cordas C12, C13, C14
e C15 e apresentando o primeiro valor de pico na mesma ordem de grandeza enquanto as cordas C23
e C45 apresentam deformações inferiores, na ordem dos 2 mm.

Figura 26 - Registo Cordas de Convergência

Na figura 27 são observados os deslocamentos verticais das marcas de convergências durante a fase II
de escavação, sendo possível confirmar a reduzida variação de deslocamentos no contorno do túnel.
Foram medidas as marcas de convergência em 5 seções do túnel existente adjacente. São
apresentados, na figura 28, os deslocamentos referentes à secção de instrumentação mais próxima da
secção em estudo, estando a uma distância de 23 metros medidos longitudinalmente. Este gráfico tem
como propósito a comparação da ordem de grandeza dos deslocamentos resultantes da modelação,
sendo apenas uma avaliação simplista dada a distância das marcas de convergência.
Desta forma, os deslocamentos resultantes da escavação do novo túnel são da ordem dos 0,5 mm,
verificando-se que as tensões a que o túnel adjacente ficou sujeito são desprezáveis.
Através desta análise é possível ter uma perceção global do maciço rochoso para a zona em estudo,
ferramenta essencial para a validação do modelo numérico que será explicado no seguinte capítulo.
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Figura 27 - Deslocamentos verticais das marcas de convergência

Figura 28 - Marcas de convergência do túnel norte existente

Concluindo, é de notar que para a secção em estudo foram utilizadas duas contra medidas
apresentadas na tabela 15. Com os dados da instrumentação apresentados verificou-se que os limites
de alerta e por vezes de alarme foram ultrapassados, tendo sido necessário aplicar parte destas
medidas.
Para a secção analisada foi considerada em projeto uma zona descrita pelos parâmetros de ZG1,
contudo, considerando os dados instrumentados e o registo de RMR da frente de escavação, foi
necessário em obra alterar a solução adotada em projeto para ZG2.
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6 Modelação Numérica - Retroanálise
6.1 Considerações gerais
Como indicado pela sua semântica, uma retroanálise tem como objetivo inverter o sentido da análise
tradicional, determinando os parâmetros de um sistema a partir da análise da resposta de uma
determinada ação.
No caso de obras geotécnicas utiliza-se, como resposta à ação, os resultados obtidos pela
instrumentação (tensões, deslocamentos e deformações) durante o processo construtivo, de forma a
fazer um aperfeiçoamento do estudo do comportamento do terreno, calibrando os parâmetros
geotécnicos como o módulo de deformabilidade, coeficiente de Poisson, Ko, entre outros.
Esta análise pode ser abordada por duas metodologias: a metodologia inversa e a direta. A metodologia
inversa é realizada a partir de modelos matemáticos que possibilitam a inversão dos dados de entrada
e os de saída, podendo levar a formulações de elevada complexidade, assumindo como dados a
resposta do modelo e como parâmetros de entrada as incógnitas. A metodologia direta baseia-se em
modelos matemáticos não invertidos, no qual o processo se torna iterativo ao variar os parâmetros de
entrada até se obter respostas semelhantes (Mata, 2013).
A análise efetuada teve como base uma metodologia direta, no qual iteraram parâmetros de entrada
relacionados com a deformabilidade dos materiais, de modo a obter, como resposta, valores de
deformações e deslocamentos semelhantes aos medidos durante da fase de obra. Este processo é
mais moroso em comparação com a metodologia inversa, mas o mais indicado para modelos
complexos (Mata, 2013).
Note-se que além dos erros associados diretamente ao método em si, a retroanálise é de certa forma
dependente dos resultados da instrumentação. Assim, os resultados finais deste tipo de estudo terão
poderão ter um erro associado a priori, dependente da qualidade de análise e da aplicação dos métodos
de instrumentação.
A análise do problema será desenvolvida no presente capítulo a partir de uma modelação numérica
desenvolvida no Plaxis 2D, com o objetivo da estimativa dos parâmetros geotécnicos da secção em
estudo. A secção analisada foi uma secção transversal do túnel descrito no Capítulo 4, no PK 8+896 m,
e os respetivos dados da instrumentação analisados no Capítulo 5.

6.2 Programa de cálculo
O programa Plaxis 2D é um programa de cálculo numérico automático de modelação em elementos
finitos no qual faz a análise bidimensional de deformações e estabilidade em casos geotécnicos. Casos
de aplicação geotécnica têm um elevado nível de complexidade sendo necessário utilizar avançados
modelos constitutivos de forma a representar de melhor forma o comportamento dos solos. Este
programa tem a capacidade de simular a interação solo-estrutura sendo de grande valor em projetos
de túneis. Esta interação é simulada a partir da recriação da sequência construtiva da estrutura e
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respetivas características dos materiais, como rigidez normal, à flexão e estado último de cedência,
utilizados como suporte provisório e definitivo. É importante referir que no caso particular de túneis é
possível criar túneis geometricamente não circulares e as condições de fronteira são colocadas de
forma diligente. (Plaxis, 2012).
A análise efetuada foi bidimensional em estado plano de deformação. A malha de elementos finitos que
substitui a geometria do modelo é triangulada formada por 15 pontos nodais. Segundo Plaxis, 2018,
este tipo de malha, apesar do custo computacional, é bastante precisa, obtendo resultados de melhor
qualidade a nível das tensões geradas no solo.

6.3 Definição da geometria da secção de estudo
Por ter sido realizada uma modelação bidimensional é considerada como hipótese simplificativa, que
as características quer do terreno, quer das estruturas, e, por conseguinte, as respetivas tensões e
deformação, são constantes longitudinalmente.
As condições de fronteira do terreno são definidas automaticamente pelo Plaxis de forma a que nas
extremidades laterais sejam impedidos os deslocamentos horizontais e na base do modelo restringidos
os deslocamentos horizontais e verticais. A definição para a altura da janela teve como critério base
uma distância mínima de 2 diâmetros entre a base do túnel e a fronteira do modelo. Logo, foi definida
para a janela do modelo um comprimento que permitisse que as fronteiras do modelo não afetassem a
análise: um comprimento de 130,00 m e uma altura de 70 metros, com a intersecção dos eixos x-y para
um y=80,00 m.
A geometria do túnel foi determinada tendo por base a linha teórica de escavação definida em projeto
para o tipo de suporte ZG2, apresentada na figura 29. A implementação da geometria foi exportada
diretamente do AutoCAD apresentando dimensões semelhantes à representada na figura 29. Foram
realizadas algumas simplificações da geometria dada à criação de pontos críticos na resultante da
geometria complexa, não representando de forma correta o caso real.

Figura 29 - Dimensões da secção
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As dimensões consideradas para o túnel norte existente estão representadas na figura 30. A distância
mínima entre os dois túneis é 20 m.

Figura 30 - Dimensões do túnel norte existente

Desta forma foram definidos os parâmetros necessários para a geometria do modelo em análise, sendo
possível observar na figura 31 as fixações na fronteira do modelo, a malha de elementos finitos gerada
pelo programa, as três camadas consideradas para o modelo e a geometria do túnel estudado e túnel
norte existente.

Figura 31 - Caracterização geral da malha do modelo

6.4 Caracterização dos materiais
Note-se que os parâmetros estimados através da retroanálise poderão ser diretamente considerados
no estudo do ELS dado que segundo o Eurocódigo 7, os valores dos coeficientes parciais de segurança
são considerados unitários.

6.4.1

Propriedades dos elementos estruturais

As microestacas foram simuladas pelo programa a partir do comando Embedded Pile Row, no qual cria
uma aproximação simplificada do comportamento das microestacas num modelo de estado plano
tensão. Este comando simula o comportamento em 3D das microestacas sendo pedido o espaçamento
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entre as mesmas. As forças de interação solo-microestaca são geradas automaticamente pelo
programa entre a microestaca e o material envolvente.
As características introduzidas no input do elemento estrutural encontram-se na figura 32.
Para o cálculo da resistência de carga da microestaca, o parâmetro da resistência máxima lateral foi
escolhido o valor a resistência lateral do solo. Tal simplificação é adotada assumindo que o
dimensionamento das microestacas foi realizado pelo projetista de forma adequada.
De acordo com Sabatini et al. (1999), foi considerada como capacidade de resistência de corte soloestrutura (qs) 1,7 MPa, sendo o menor valor assumido para maciços rochosos graníticos. Desta forma,
foi calculada a capacidade resistente lateral, a partir da equação 11, para microestacas com 1,5 m de
espaçamento longitudinal:

𝑄𝑠𝑜𝑙𝑜 =

𝑄𝑠𝑜𝑙𝑜 =

𝑞 . 𝜋. 𝐷
𝑒𝑠𝑝𝑎ç𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑙𝑜𝑛𝑔.

[11]

1,7. 10 . 𝜋. 0,24
= 703,72 𝑘𝑁/𝑚
1,5

Figura 32 - Definição das microestacas no modelo de cálculo

Como elementos estruturais do suporte provisório tem-se o betão projetado com uma espessura de
0,3 m com cambotas metálicas com 1,5 m de afastamento longitudinal. Foi considerado para o Plate
que simula o comportamento do suporte provisório, um módulo de deformabilidade reduzido dada ao
faseamento construtivo ter intervalos de faseamento muito curtos, não se querendo sobrestimar o seu
comportamento. A tabela 16 apresenta as principais características consideradas para o suporte
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provisório, tendo sido utilizada uma abordagem simplificada assumindo que apenas o betão resiste à
compressão.
Tabela 16 - Parâmetros de resistência do suporte provisório

Parâmetros de
resistência

Tipo

Betão projetado

C20/25

(kN/m3)

γ

Rck

fck

Ec

(MPa)

(MPa)

(GPa)

25

25

20

5

ν (-)
0,2

Desta forma, foram criados três plates para simular o comportamento do suporte provisório, sendo o
primeiro plate (CL1) para a abóbada e hasteais do túnel construído, com 0,3 m de espessura. O
segundo plate (CL2) simulou o betão projetado colocado sobre soleira provisória enquanto não se
realizava a escavação do rebaixo com 0,2 m de espessura. Por último, foi definido um terceiro plate
(CL3) para simular o revestimento definitivo do túnel existente. Por falta de informação, foi considerada
uma espessura de 0,5 m com um betão de classe C30/37 (as mesmas características definidas em
projeto para o suporte definitivo do túnel a construir). Todas as características estão indicadas na
tabela 17.
Tabela 17 - Caracterização dos elementos estruturais

6.4.2

Cluster

CL1

CL2

CL3

Unidades

E

5,0

5,0

33,0

GPa

d

0,3

0,2

0,5

m

A/m

0,3

0,2

0,5

m2/m

EA /m

1,5 x 106

1 x 106

16,5 x 106

kN/m

I

22,5 x10-4

6,67x10-4

104,17 x10-4

m4

EI /m

11250

3333

343761

kN.m2/m

w = d × γbetão

7,5

5,0

12,5

kN/m/m

v

0,2

0,2

0,2

-

Propriedades do terreno

Relativamente às características geomecânicas dos materiais, como exposto no capítulo 4, o caso de
estudo encontra-se numa localização predominantemente caracterizada por maciço rochoso, tendo
sido escolhido para modelo constitutivo dos materiais, o modelo de Hoek-Brown, modelo elástico
perfeitamente plástico isotrópico baseado no critério de rotura de Hoek-Brown descrito no capítulo 3.3.
(Plaxis, 2018).
𝜎 = 𝜎 − |𝜎 | 𝑚

−𝜎
+𝑠
𝜎

[13]
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Sendo,
σ’1 e σ’3 as tensões principais efetivas.
A escolha do modelo teve como base diferentes critérios. Em primeiro lugar, foi o modelo utilizado para
o projeto original do túnel estudado, assim, para a retroanálise faz sentido o uso dos mesmos
prssupostos. Adicionalmente, de acordo com Plaxis, 2018, este é um modelo adequado para material
rochoso compatível com o caso de estudo situado em zona de maciço rochoso granítico. Note-se que
a aplicação deste modelo implica a simplificação do comportamento do maciço rochoso a isotrópico.
Por fim, este modelo permite definir uma correlação direta entre o GSI e as tensões-deformações
geradas.
A definição do módulo de deformabilidade teve como base a equação 8. Este parâmetro é definido em
função do GSI e do módulo de deformabilidade da rocha intacta. Por sua vez, o módulo de
deformabilidade da rocha intacta foi estimado a partir do valor utilizado em projeto para a zona
geotécnica ZG1 e comfirmados a partir da média ponderada dos resultados dos ensaios uniaxiais,
resultando no valor de aproximadamente 12 GPa.
Para a sua constituição, foi necessário a definição de 6 parâmetros (tabela 18) para a definição dos
materiais. Para a presente análise foram sempre considerados constantes os parâmetros que
caracterizam a camada ZG1 e ZG2 de forma a não serem mais um parâmetro de influência da análise.
Tabela 18 - Parâmetros do modelo de Hoek-Brown

Parâmetros
Erm
v
|σci|
mi
GSI
D

Designação
Módulo de
Deformabilidade
Coeficiente de
Poisson
Resistência à
compressão uniaxial
da rocha intacta
Parâmetro da rocha
intacta
Geological Strength
Index
Grau de perturbação
do maciço rochoso

ZG1

ZG2

Unidades

6,24 x 106

0,3 x 106

kN/m2

0,20

0,20

̶

60 x 103

28 x 103

kN/m2

30

30

̶

60

35

̶

0

0

̶

A construção da tabela 18 teve como base os seguintes pressupostos:


Para o módulo de deformabilidade do ZG1 foi considerado um valor de 6,24 GPa, sendo o valor
resultante da equação 8 para um GSI de 60. De notar que em projeto o valor definido foi de
6,0 GPa;



Os valores médios para a resistência à compressão uniaxial foram determinados a partir dos
ensaios realizados em 2014, descritos no Capítulo 4.1.2, nas sondagens S1 e S2.;
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O valor de mi foi estimado com base no método simplificado de Marinos & Hoek, 2000;



Sendo o intervalo do GSI que define ZG2 entre 55 e 25 foi definido um valor médio de 35;



Assumindo que não houve danificação do maciço devido ao método de escavação adotado,
com recurso a explosivos, o valor que caracteriza o grau de perturbação do maciço rochoso é
zero.

6.5 Zonamento geotécnico
A zonamento transversal da zona em estudo inicialmente estava caracterizada como ZG1, contudo,
após a observação da frente de escavação (como descrito no capítulo 5.2), detetaram-se
características inferiores às definidas para a zona geotécnica ZG1. Foi então considerado, para a
secção em estudo um zonamento transversal tipo ZG2, apresentado na figura 33.

Figura 33 - Zonamento Transversal Tipo em ZG2 (Adaptado de Geodata, 2015.a)

Para a definição do modelo do Plaxis foram considerados três zonamentos geotécnicos distintos:


Uma camada base ZG1 com cota equivalente ao zonamento tipo de projeto;



Uma camada identificada como ZG1/ZG2, uma zona de características intermédias equivalente
à zona geotécnica ZG2 de projeto, tratando-se da camada que será tratada na modelação
numérica;



Uma camada superficial de 3 metros com as características de ZG2.

Desta forma, a figura 34 apresenta o zonamento geotécnico considerado para a análise numérica.
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Figura 34 - Zonamento transversal geotécnico - modelo

Por fim, foi utilizado o comando Line Load para introduzir uma carga uniformemente distribuída vertical
em toda a superfície do terreno de forma a ser simulada a camada de aterro, com uma espessura de
0,75 m e peso volúmico igual a 18,00 kN/m3, perfazendo uma carga de 13,5 kN/m.
De notar que apesar de ter sido analisado o nível freático ao longo do faseamento construtivo, não foi
considerado no modelo em análise visto o túnel apresentar um comportamento drenante consequente
da aplicação de geodrenos transversalmente, não sendo geradas, desta forma, pressões hidrostáticas
em torno do túnel.

6.6 Faseamento Construtivo
O faseamento construtivo considerado para a modelação foi de acordo com o faseamento adotado para
esta secção. Na dada secção foram localizadas zonas com material de caracterização ZG2, tendo sido
decidido em obra alterar a solução construtiva para um sistema com características mistas, definidas
para ZG1 e ZG2. Assim, a solução final tem como suporte provisório betão projetado e cambotas
metálicas assentes em microestacas. Na modelação não foi simulado o reforço da frente de escavação
com pregagens de fibras de vidro dado o seu carácter bidimensional.
Para a geração das tensões iniciais do modelo foi utilizado o modo K0 Procedure, considerando um
k0=0,5, sendo o valor que foi considerado em projeto.
O Plaxis 2D tem um modo de simulação do efeito de arco tridimensional que ocorre no solo e as
respetivas deformações em torno do contorno do túnel. Para este efeito é considerado para as etapas
de cálculo que correspondem à escavação, um ΣMstage<1, fator que simula que o processo de
escavação não é totalmente concluído até ao próximo passo, correspondente à colocação do suporte
provisório (colocação de betão projetado e cambotas metálicas). Para o faseamento adotado foi
considerado um Σmstage=0,6 de forma a ter em conta os fatores apresentados.
A tabela 19 sumariza as fases da modelação.
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Tabela 19 - Faseamento do modelo de cálculo

Fase 1 - Geração
das tensões inicias
(Ko Procedure)
K0=0,5

Fase 2 -Aplicação
do carregamento
vertical à superfície
e construção do
túnel norte existente
a partir da ativação
do CL3

Fase 3 - Simulação
da escavação
retirando o solo no
interior da calote
(considerando
ΣMstage=0.6)
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Fase 4 - Aplicação
do suporte
provisório
composto pelo CL1
para os abóbada e
hasteais, CL2 para a
soleira e o
Embedded Pile Row
para simulação das
microestacas.
(considerando
ΣMstage=1,0)

Fase 5 - Desativação
do CL2 da soleira e
simulação da
escavação do
rebaixo
(considerando
ΣMstage=0.6)

Fase 6 - Colocação
do CL1 nos hasteais.
(considerando
ΣMstage=1,0)
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6.7 Situação considerada em projeto
À luz dos pressupostos anteriores, como ponto de partida da análise em questão, os parâmetros das
camadas utilizados foram os definidos no projeto inicial, apresentados na tabela 20.
Tabela 20 - Parâmetros considerados em fase de projeto

Zona
geotécnica

γ (kN/m3)

ν (-)

GSI

E (GPa)

σci (MPa)

mi

ZG1

25

0,20

60

6,24

60

30

ZG2

24

0,20

35

0,30

28

30

Assim, esta análise tem como resultados, os deslocamentos esperados caso não houvesse
discrepância entre o projeto e a obra. Os resultados dos deslocamentos na fase 4 (fase final de
escavação da calote) e na fase 6 (fase final de escavação do rebaixo) estão representados nas figuras
35 e 36. Numa primeira análise foram representados os deslocamentos totais, sendo o valor máximo
2,65 mm e 2,71 mm, localizado na parte central superior da abóbada. Constatou-se assim, como
esperado, que os valores apresentam valores inferiores aos medidos pela instrumentação.

Figura 35 - Deslocamentos finais - Fase 4 (lulmax=2,65 mm) - condições de projeto
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Figura 36 - Deslocamentos finais - Fase 6 (lulmax=2,71 mm) - condições de projeto

6.8 Análise de sensibilidade
A análise de sensibilidade tem como principal objetivo validar o modelo de forma a simular o caso de
estudo. Para tal, a principal ferramenta que temos como suporte do modelo são os resultados da
instrumentação. Aliando a instrumentação às características do maciço rochoso granítico,
determinadas a partir do estudo geológico/geotécnico das camadas geotécnicas e dos valores RMR
registados da frente de escavação, neste capítulo é estudada a variação do comportamento modelado
do túnel e do maciço circundante.
Considerando que, no âmbito deste estudo, o objetivo da retroanálise consiste na estimativa das
deformações consequentes da construção do túnel, é necessário definir o parâmetro pré-rotura mais
significativo. Desta forma, foi assumido como parâmetro a iterar, o GSI, variando consequentemente o
módulo de deformabilidade da camada. A análise de sensibilidade foi realizada para a camada
ZG1/ZG2, visto que a totalidade da calote superior está inserida nesta camada, o que torna o túnel
mais suscetível às alterações dos parâmetros.

6.8.1

Variação do RMR

Procedeu-se a alteração dos valores característicos da camada intermédia (ZG1/ZG2). Numa primeira
fase foi analisado o intervalo de RMR observado na frente de escavação para a zona em estudo. A
figura 37 apresenta a variação do RMR ao longo do traçado de escavação do túnel, e, sendo a secção
de estudo ao PK 8+896 m, a área identificada na figura corresponde ao intervalo de valores RMR para
esta análise. Este parâmetro tornou-se o principal fator para a estimativa do intervalo do GSI.
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Figura 37 - Intervalo de RMR

Utilizando a relação formulada por Bieniawski (1989), expressa na Equação 12, foi assumido o seguinte
intervalo de parâmetros para a análise numérica.
𝐺𝑆𝐼 = 𝑅𝑀𝑅

−5

[12]

Estando o índice RMR a variar entre 46 e 65, o índice GSI varia entre 41 e 60. Estando o intervalo GSI
definido, o módulo de deformabilidade foi determinado, como referido anteriormente, a partir da
Equação 8, assumindo valores entre 6,24 GPa e 2,05 GPa.

6.8.2

Variação do GSI

Foram realizadas 10 iterações dentro do intervalo de valores GSI estimado a partir do RMR.
Adicionalmente, de forma a completar a análise de sensibilidade, foram iterados os valores de GSI de
37,5 e 35,0.
De forma a expor este estudo serão expostas 4 das 11 iterações sendo uma amostra da variação da
deformação do contorno do túnel. As deformações estudadas foram as relativas às fases 4 e 6 dado
que em fase de obra foi possível fazer ciclos de 14 horas tornando pequeno o intervalo de tempo entre
as fases 3 e 4 e as fases 5 e 6. Outro fator importante é o tipo de faseamento que foi utilizado no modelo
de cálculo através do ΣMstage, levando a que apenas na fase 6 seja concluída a simulação da
escavação total.
Durante a retroanálise foram analisados os deslocamentos horizontais, para comparação com os
valores registados pelos inclinómetros, e os deslocamentos verticais, para comparação com os
extensómetros. Exposto isto, apresentam-se os gráficos dos deslocamentos horizontais e verticais para
os valores GSI de 55, 50, 45 e 41.
A tabela 21 apresenta os valores considerados para a modelação referente ao GSI de 55 para a zona
geotécnica ZG1/ZG2.
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Tabela 21 - Propriedades da zona geotécnica ZG1/ZG2 para um GSI de 55

Zona
geotécnica

γ (kN/m3)

v (-)

GSI

E (GPa)

σci (MPa)

mi

ZG1/ZG2

25

0,20

55

4,90

60

30

a)

Fase 4 (lumaxl=1,07 mm)

b)

Fase 6 (lumaxl=1,11 mm)

Figura 38 - Deslocamentos horizontais GSI=55

60

a) Fase 4 (lumaxl=3,10 mm)

b) Fase 6 (lumaxl=3,16 mm)
Figura 39 - Deslocamentos verticais GSI=55

Numa primeira iteração observa-se que os valores dos deslocamentos, quer horizontais (figura 38),
quer verticais (figura 39) se encontram muito afastados dos valores registados em obra. No entanto, é
possível verificar, numa primeira análise, que os deslocamentos mais acentuados acontecem durante
a fase de escavação da calote superior.
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A tabela 22 apresenta as caraterísticas da camada ZG1/ZG2 para um GSI de 50, sendo possível
observar a diminuição do módulo de deformabilidade.
Tabela 22 - Propriedades da zona geotécnica ZG1/ZG2 para um GSI de 50

Zona geotécnica

GSI

E (GPa)

ZG1/ZG2

50

3,69

a) Fase 4 (lumaxl=1,33 mm)

b) Fase 6 (lumaxl=1,36 mm)
Figura 40 - Deslocamentos horizontais GSI=50
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a) Fase 4 (lumaxl=3,87 mm)

b) Fase 6 (lumaxl=3,91 mm)
Figura 41 - Deslocamentos verticais GSI=50

Como é possível observar na figura 40 os valores não se alteram de uma fase de escavação para a
outra apresentando deslocamentos máximos à superfície na ordem de 1,3 mm. Em relação aos
deslocamentos verticais, o programa devolveu deformações na ordem dos 4 mm, continuando afastado
dos valores registados pelos extensómetros (figura 41).
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A Tabela 23 apresenta os valores característicos para o maciço rochoso com um índice GSI de 45.
Tabela 23 - Propriedades da zona geotécnica ZG1/ZG2 para um GSI de 45

Zona geotécnica

GSI

E (GPa)

ZG1/ZG2

45

2,68

a) Fase 4 (lumaxl=1,69 mm)

b) Fase 6 (lumaxl=1,73 mm)
Figura 42 - Deslocamentos horizontais GSI=45

64

a) Fase 4 (lumaxl=4,97 mm)

b) Fase 6 (lumaxl=5,01 mm)
Figura 43 - Deslocamentos verticais GSI=45

Como é possível observar na figura 42, os valores não se alteram de uma fase de escavação para a
outra de forma significativa, apresentando deslocamentos máximos à superfície na ordem de 1,7 mm.
Em relação aos deslocamentos verticais, o programa devolveu deformações na ordem dos 5 mm (figura
43), tornando-se coerentes com os valores registados pelos extensómetros.
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A tabela 24 apresenta os valores para a iteração referente ao valor GSI mínimo deduzido a partir do
RMR.
Tabela 24 - Propriedades da zona geotécnica ZG1/ZG2 para um GSI de 41

Zona geotécnica

GSI

E (GPa)

ZG1/ZG2

41

2,05

a) Fase 4 (lumaxl=2,06 mm)

b) Fase 6 (lumaxl=2,11 mm)
Figura 44 - Deslocamentos horizontais GSI=41
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a) Fase 4 (lumaxl=6,16 mm)

b) Fase 6 (lumaxl=6,20 mm)
Figura 45 - Deslocamentos verticais GSI=41

De notar que os deslocamentos verticais máximos se encontram perto dos 6 mm, estando
representados nas figuras 45. Quanto aos deslocamentos horizontais (figura 44), apresentam-se
deslocamentos perto dos 2,10 mm.
Comparando os valores registados pelas marcas de convergência e os resultantes da modelação, a
partir das figuras anteriores, conferimos que apresenta igualmente o efeito em arco simétrico a que a
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calote superior está sujeita. Contudo, os valores horizontais obtidos pela modelação apresentam
valores de ordem inferior aos medidos a partir das cordas de convergência.
No anexo 4 são apresentados os esforços referentes aos elementos estruturais, mais especificamente
ao esforço normal das microestacas e suporte provisório inserido na abóbada e hasteais.

6.9 Resultados da análise
De modo a verificar a adequação dos deslocamentos resultantes das iterações efetuadas foi necessário
estimar um valor médio dos deslocamentos verticais lidos pelos extensómetros. De modo a minimizar
o ruído das leituras foram assumidos como valores reais em obra a média dos deslocamentos do ponto
inicial e final de cada extensómetro, estando discriminado na tabela 25 o deslocamento vertical para o
extensómetro 1, 2 e 3.
Tabela 25 - Média dos deslocamentos verticais resultantes da instrumentação

Extensómetro

Ponto

uy (mm)

1.1

5,94

1.3

5,24

2.1

4,79

2.2

5,04

3.1

3,38

3.3

3,20

1

5,59

2

3

uymédio (mm)

4,92

3,29

Tendo em conta o período de espera entre a fase de escavação da calote e do rebaixo e ressalvando
que a 1ª fase de escavação é a mais crítica para o maciço rochoso envolvente, os deslocamentos do
extensómetros considerados são relativos ao período imediatamente a seguir a dia 17 de maio de 2016
(data considerada para a escavação da calote superior na secção estudada). Desta forma é possível
minimizar o efeito das escavações adjacentes não contabilizando as deformações a longo prazo.
Adicionalmente esta escolha é sustentada pela comportamento do maciço tanto em obra como no
modelo numérico.
De forma a ser realizada a comparação entre os valores dos deslocamentos registados durante a fase
de obra e os resultados das deformações sequentes da modelação, apresenta-se na figura 46 a
localização dos nós do modelo correspondentes à localização dos extensómetros definidos
anteriormente na figura 17.
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Figura 46 - Localização fictícia dos extensómetros no modelo numérico

Nesta fase foi tido em conta igualmente o critério de média entre o ponto inicial e final para determinação
da resposta do modelo.
O erro associado a cada iteração foi calculado considerando os valores médios segundo a equação 14:
𝜀 (%) =

𝑢

.,

𝑢

−𝑢

.,

× 100

𝑝𝑎𝑟𝑎

𝑖 = 1,2,3

[14]

.,

𝜀 é o erro médio, em percentagem, referente ao extensómetro i;
𝑢
𝑢

é o deslocamento vertical médio medido no extensómetro i;

.,

.,

é o deslocamento vertical médio da modelação numérica associado ao extensómetro i.

Na tabela 26 são apresentados os resultados da modelação numérico tal como os erros associados a
cada iteração.
Tabela 26 - Análise de sensibilidade

GSI

Extensómetro
1

60

2
3
1

57,5

2
3
1

55

2
3

uy (mm)
1.1
1.3
2.1
2.2
3.1
3.3
1.1
1.3
2.1
2.2
3.1
3.3
1.1
1.3
2.1
2.2
3.1
3.3

2,458
2,314
1,775
1,695
1,753
1,693
2,680
2,519
1,906
1,839
1,904
1,837
2,950
2,762
2,091
2,015
2,089
2,013

uymédio (mm)

Erro (%)

2,39

57,32

1,74

64,70

1,72

47,63

2,60

53,50

1,87

61,90

1,87

43,15

2,86

48,91

2,05

58,23

2,05

37,66

ε (%)

56,55

52,85

48,27
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GSI

Extensómetro
1

52,5

2
3
1

50

2
3
1

47,5

2
3
1

45

2
3
1

42,5

2
3
1

41

2
3
1

37,5

2
3
1

35

2
3

uy (mm)
1.1
1.3
2.1
2.2
3.1
3.3
1.1
1.3
2.1
2.2
3.1
3.3
1.1
1.3
2.1
2.2
3.1
3.3
1.1
1.3
2.1
2.2
3.1
3.3
1.1
1.3
2.1
2.2
3.1
3.3
1.1
1.3
2.1
2.2
3.1
3.3
1.1
1.3
2.1
2.2
3.1
3.3
1.1
1.3
2.1
2.2
3.1
3.3

3,227
3,066
2,315
2,277
2,313
2,226
3,664
3,427
2,587
2,484
2,584
1,660
4,142
3,856
2,912
2,792
2,909
2,713
4,701
4,365
3,301
3,158
3,297
3,115
5,388
5,712
3,844
3,661
3,835
3,654
5,834
5,393
4,158
3,954
4,148
3,947
7,014
7,467
4,929
4,328
4,918
4,675
8,027
7,362
5,650
3,356
5,642
5,351

uymédio (mm)

Erro (%)

3,15

43,71

2,30

53,29

2,27

31,02

3,55

36,57

2,54

48,41

2,12

35,50

4,00

28,46

2,85

41,97

2,81

14,56

4,53

18,91

3,23

34,29

3,21

2,55

5,55

0,72

3,75

23,65

3,74

13,81

5,61

0,42

4,06

17,48

4,05

23,02

7,24

29,53

4,63

5,83

4,80

45,79

7,69

37,65

4,50

8,38

5,50

67,07

ε (%)

42,67

40,16

28,33

18,58

12,73

13,64

27,05

37,70

Os resultados da análise de sensibilidade são ilustrados na figura 47 onde se observa uma clara
variação do erro com a variação de GSI. Tal como esperado existe uma grande dependência entre o
comportamento do maciço rochoso e o GSI, validando a variável escolhida para a presente análise. A
zona sombreada delimita o intervalo de GSI derivado a partir da leitura do RMR na frente de escavação.
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É possível observar que existem valores de GSI para os quais o erro associado à modelação é
aceitável. A linha de tendência dos dados apresenta um mínimo absoluto claro de 12% para um GSI
de 42. Tendo em conta as incertezas da geotecnia, da modelação e a complexidade do problema em
estudo considera-se que este erro é um erro aceitável no âmbito de engenharia civil.
Adicionalmente às simplificações assumidas na modelação, os erros encontrados poderão ser
resultantes de diversos fatores tais como os pressupostos assumidos para a fase de projeto e erros de
instrumentação e leitura, entre outros.
Os valores dos deslocamentos horizontais apresentaram-se na ordem de grandeza dos registados em
obra. Como foi observado no capítulo de análise da instrumentação, os valores registados pelos
inclinómetros apresentam uma grande variação com a profundidade e tal fenómeno pode ser dada à
suscetibilidade lateral devido às pegas de fogo realizadas, como a heterogeneidade do maciço rochoso,
que ao ser considerado um zonamento geotécnico com três camadas e assumido valores médios por
camada, não permite dispor dessa sensibilidade no estudo realizado.

Figura 47 - Análise de sensibilidade

Para complementar o trabalho apresentado anteriormente, nas figuras 48, 49 e 50 são apresentados
os gráficos da simulação dos deslocamentos verticais (GSI=41) nos pontos dos extensómetros
permitindo uma perceção geral sobre o comportamento do maciço ao longo do faseamento construtivo
simulado. Nos três gráficos o primeiro troço corresponde à fase 3 da modelação, sendo utilizado 0,6 na
definição do ΣMstage para esta fase. No segundo troço é concluída a escavação da calote superior e
é simulada a colocação do suporte provisório. Na fase de escavação do rebaixo as deformações são
muito reduzidas apenas sendo possível verificar que o ponto do extensómetro 1.1 (ponto mais próximo
do túnel) apresenta valores ligeiramente superiores.
De notar que o extensómetro 2 apresenta deslocamentos na ordem dos 5/6 mm sendo mais acentuada
a diferença de deformação do ponto 2.1 e 2.2. Tal resultado é esperado já que este extensómetro se
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localiza na zona superior da abóbada, onde existe uma variação mais acentuada. Dado à localização
simétrica segundo o eixo vertical da secção do túnel, verifica-se que o extensómetro 1 e 3 tem um
comportamento final.

Figura 48 - Deslocamento vertical referente ao Extensómetro 1 na análise numérica

Figura 49 - Deslocamento vertical referente ao Extensómetro 2 na análise numérica

72

Figura 50 - Deslocamento vertical referente ao Extensómetro 3 na análise numérica

Relativamente aos deslocamentos registados no túnel norte existente, observando os gráficos que
correspondem quer aos deslocamentos horizontais quer aos deslocamentos verticais é possível
verificar a reduzida influência com a construção do túnel em estudo.
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7

Conclusões

7.1 Considerações finais
É recorrente existir incerteza associada ao projeto e muitas vezes é necessário interligar a experiência
e a componente teórica. Procura-se sempre realizar uma campanha de prospeção complexa de forma
a obter um zonamento geotécnico de acordo com o real. No entanto, por vezes os pressupostos
considerados em projeto não se assemelham ao que acontece na realidade.
O presente caso de estudo apresenta um exemplo disso. Apesar da vasta campanha de prospeção e
uma investigação reconhecida do historial de obras subterrâneas realizadas no maciço granítico do
Porto e mais especificamente, a construção dos dois túneis adjacentes ao túnel estudado, foi possível
observar que uma secção, que era considerada zona geotécnica ZG1, apresentou características de
ZG2. Por estas razões e para antever riscos e constrangimentos deste carater é que se tomam medidas
associadas à instrumentação e monitorização.
Neste caso de estudo é notória a heterogeneidade do maciço rochoso granítico do Porto, sendo difícil
de definir em precisão no estudo geotécnico. Desta forma, um dos objetivos iniciais desta dissertação
é de alertar para situações destas prevenindo os riscos que podem pôr em perigo os trabalhadores, os
serviços adjacentes e ter graves consequências económicas. Neste sentido a retroanálise é uma das
ferramentas mais úteis em geotecnia já que este é um ramo onde o projeto e o produto final podem ter
diferenças acentuadas. Por conseguinte a retroanálise permite validar decisões tomadas em obra bem
como assegurar a segurança futura da intervenção.
Esta tese valida a construção de modelos simplificados bidimensionais numa perspetiva de prédimensionamento e compreensão global do comportamento do maciço. O estudo dos deslocamentos
é uma análise bastante mais sensível à modelação e aos parâmetros definidos no estudo geotécnico
do que a análise de estados limites últimos. Como a geotecnia serve de “fundação” aos diversos ramos
de engenharia civil, os deslocamentos verificados ao nível de um maciço rochoso podem ter graves
consequências ao nível dos serviços que este envolve. Como tal o estudo a nível dos estados limites
de serviço é crucial para implementação de um bom projeto geotécnico.
Apesar da importância de um estudo a este nível é difícil uma estimativa precisa a nível dos
deslocamentos. Este paradoxo é percetível na análise de sensibilidade efetuada dado que existe uma
grande discrepância entre os resultados obtidos para o limite superior (GSI=60) e inferior (GSI=41) do
intervalo estimado de RMR. Contudo a análise mostra que este parâmetro apesar de acessível é
adequado para a transposição bilateral entre o projeto e a observação in situ.
O valor de GSI com o menor erro associado (12%), GSI≈42, pertence ao intervalo definido para ZG2
em projeto, validando a decisão em obra, de alteração da solução construtiva. A relevância dos
resultados da análise aliada à vasta componente de dados do comportamento do maciço permite
validar a escolha da secção estudada, sendo esta um exemplo clássico de um caso onde a retroanálise
cumpre os seus objetivos.
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Existirá sempre incertezas na área da Geotecnia, sendo por isso tão importante relacionar as áreas
científicas e os dados práticos, de modo a que na realização do projeto se consiga ter uma perspetiva
o mais realista possível, nunca descurando nem a segurança, nem os fatores económicos.

7.2 Desenvolvimentos futuros
Como trabalhos futuros, de forma a aprofundar e a enriquecer o conhecimento do presente do tema de
obras subterrâneas e avaliação de deformações através de método dos elementos finitos, sugere-se a
análise das vantagens da modelação em 3D de forma a ter uma análise mais completa dos diversos
elementos como medidas de reforço longitudinais, o efeito de arco longitudinal e o confinamento
tridimensional do terreno.
A análise mais precisa da topografia do terreno também poderia ser um assunto mais explorado de
forma a serem estudados os assentamentos superficiais associados à execução do túnel, bem como a
sua influência nas infraestruturas circundantes.
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Anexo 1
Tabela I – Estimativa do parâmetro MR (Adaptado de Hoek, 2004)

III

IV

Anexo 2
Sondagem S1 – Log estratigráfico
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Anexo 3

Figura I - Deslocamentos registado no Extensómetro 1

Figura II - Deslocamentos registado no Extensómetro 2
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Figura III - Deslocamentos registado no Extensómetro 3
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Anexo 4

Esforço Normal
Valor máximo =130,7 kN/m
Figura IV – Esforço axial máximo das microestacas para GSI=41

Esforço Normal
Valor máximo =393,0 kN/m
Figura V – Esforço axial máximo da abóbada para GSI=41
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