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RESUMO
O presente trabalho tem como principal objectivo o ajuste do modelo de Hoek-Brown ao longo do
traçado de um túnel, em função do GSI determinado.
O túnel da Trofa está em construção. Numa fase antecedente ao projecto foram realizados alguns
ensaios e estudos e a partir deles obtidos os valores admitidos como prováveis para as variáveis e
parâmetros em estudo. Nesta fase está ainda inerente um certo grau de incerteza em relação aos
valores estimados para as características do maciço e sua variação ao longo ao traçado.
Durante a fase de escavação todos os avanços são cartografados e definido o GSI. As medições de
convergência são efectuadas ritmadamente. Assim vai ser possível comparar o que estava previsto em
projecto com os resultados obtidos em obra. Tentar-se-á ajustar o modelo usado com o GSI que se
verifica de facto como também ajustar o projecto à realidade.
Um outro objectivo será avaliar o impacto que uma variação do parâmetro GSI tem no modelo de
comportamento do túnel, usando o critério de cedência de Hoek-Brown, e mantendo outras variáveis
constantes.
As análises numéricas do comportamento do túnel irão ser levadas a cabo com o auxílio do programa
de cálculo Phase2.
Os resultados obtidos são interessantes e alertam para a necessidade de se aprofundar o melhor
possível estas questões abordadas. Por isso são apontadas algumas linhas de desenvolvimento futuro
para uma mais profunda análise deste tema.
PALAVRAS-CHAVE: modelo de cedência de Hoek-Brown, túnel, GSI, previsão, ajuste, carácter
probabilístico do GSI.
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ABSTRACT
This work has as main objective the adjust of the Hoek-Brown model along the route of a tunnel,
according to measured GSI.
The Trofa tunnel is under construction. In a previous phase to the project were carried out tests and
studies and obtained from them the values accepted as probable for the variables and parameters under
study. This phase has still an inherent degree of uncertainty about the determined values for the
characteristics of mass and its variation along the track.
During the excavation all advances are mapped and defined the GSI. The convergence measurements
are carried out constantly. So it will be possible to compare what was foreseen in the project with the
results obtained on the field. It will try to adjust the model with de GSI that it verifies in fact as also to
adjust the project to reality.
Another objective will be to evaluate the impact that a variation of the GSI parameter has on the model
of the tunnel behavior, using the Hoek-Brown criterion of failure, and keeping other variables
constant.
The numerical analysis of the tunnel behavior will be carried out by the program Phase2.
The obtained results are interesting and call for the need to develop these issues better as possible. So
some lines for future development are suggested for a deeper analysis of the issue.

KEYWORDS: Hoek-Brown criterion failure, tunnel, GSI, prevision, adjust, probabilistic nature of GSI.

v

O ajuste do modelo de Hoek-Brown ao longo do traçado de um túnel, em função do GSI medido

ÍNDICE GERAL
AGRADECIMENTOS ................................................................................................................................... i
RESUMO ................................................................................................................................. iii
ABSTRACT ............................................................................................................................................... v

1. INTRODUÇÃO ....................................................................................................................1
1.1. OBJECTIVOS, ÂMBITO E JUSTIFICAÇÃO.......................................................................................... 1
1.2. ESTRUTURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO RELATÓRIO ........................................................................ 2

2. DESCRIÇÃO DA OBRA – TÚNEL DA TROFA ..................................3
2.1. DESCRIÇÃO GERAL DA OBRA.......................................................................................................... 3
2.2. DESCRIÇÃO GEOLÓGICA ................................................................................................................. 4
2.2.1. DESCRIÇÃO GEOMORFOLÓGICA ......................................................................................................... 4
2.2.2. SOLOS ............................................................................................................................................. 5
2.2.3. MACIÇO ROCHOSO ............................................................................................................................ 5
2.2.4. DESCONTINUIDADES ......................................................................................................................... 5

2.3. CONDIÇÕES GEOTÉCNICAS ............................................................................................................ 7
2.3.1. CLASSES DO MACIÇO ROCHOSO......................................................................................................... 7
2.3.2. CLASSIFICAÇÃO DO MACIÇO ROCHOSO (GSI) ..................................................................................... 7
2.3.3. COMPORTAMENTO DO MACIÇO........................................................................................................... 9
2.3.4. PARÂMETROS DE PROJECTO DO MACIÇO ROCHOSO .......................................................................... 10

2.4. CONDIÇÕES HIDROGEOLÓGICAS .................................................................................................. 11
2.5. GEOMETRIA DO TÚNEL .................................................................................................................. 12
2.6. MÉTODO DE CONSTRUÇÃO............................................................................................................ 14
2.7. OUTROS ASPECTOS CONSTRUTIVOS ............................................................................................ 14

3. TÚNEIS EM MACIÇOS ROCHOSOS DE BAIXA
QUALIDADE E COM ZONAS DE FALHA ....................................................15
3.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS ............................................................................................................. 15
3.2. RESISTÊNICA DO MACIÇO / TENSÃO IN SITU ................................................................................. 15
3.3. ESTIMATIVA DA RESISTÊNCIA DO MACIÇO.................................................................................... 16
3.4. CURVA CARACTERÍSTICA DO MACIÇO ROCHOSO ........................................................................ 16

vii

O ajuste do modelo de Hoek-Brown ao longo do traçado de um túnel, em função do GSI medido

3.5. CARACTERÍSTICAS DO SUPORTE ................................................................................................. 18
3.6. ESTABILIDADE DA FRENTE DE ESCAVAÇÃO ................................................................................ 20
3.6.1. PRESSÃO DA ÁGUA E DRENAGEM .................................................................................................... 20
3.6.2. SUPORTE DA FRENTE ..................................................................................................................... 21
3.6.2.1. Pregagens de fibra de vidro injectadas .................................................................................... 21
3.6.2.2. Escavação por avanços ........................................................................................................... 21
3.6.2.3. Chapéus de enfilagem .............................................................................................................. 21
3.6.2.4. Suporte metálico com juntas de cedência ................................................................................ 22

4. CRITÉRIO DE CEDÊNCIA DE HOEK-BROWN E
CLASSIFICAÇÃO GSI .................................................................................................... 23
4.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS ............................................................................................................. 23
4.2. CRITÉRIO DE HOEK-BROWN GENERALIZADO.............................................................................. 23
4.3. PROPRIEDADES DA ROCHA INTACTA ........................................................................................... 24
4.4. INFLUÊNCIA DO TAMANHO DA AMOSTRA ..................................................................................... 25
4.5. ÍNDICE DE RESISTÊNCIA GEOLÓGICA (GSI)................................................................................. 26
4.6. MÓDULO DE DEFORMABILIDADE .................................................................................................. 30
4.6.1. VERSÃO DE HOEK E DIEDERICHS .................................................................................................... 30
4.6.2. CORRELAÇÃO EMPÍRICA PARA DETERMINAR O MÓDULO DE DEFORMABILIDADE ................................... 31

4.7. PEQUENA REFLEXÃO SOBRE O USO DESTE CRITÉRIO DE CEDÊNCIA......................................... 32

5. RISCO EM OBRAS GEOTÉCNICAS ......................................................... 33
5.1. CONCEITO DE “RISCO”................................................................................................................. 33
5.1.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS ............................................................................................................... 33
5.1.2 O RISCO NA CONSTRUÇÃO ............................................................................................................... 34

5.2. CONCEITO DE RISCO NA GEOTECNIA .......................................................................................... 34
5.2.1. A MAGNITUDE EM CAUSA................................................................................................................. 34
5.2.2. VARIÁVEIS, INCERTEZAS E SURPRESAS ........................................................................................... 35
5.2.3. OS ESTUDOS GEOTÉCNICOS SÃO UMA PREVISÃO. QUAIS AS CONSEQUÊNCIAS? ................................. 35

5.3. ALGUNS ASPECTOS CRÍTICOS DA GEOTECNIA. OS TERRENOS ................................................. 35
5.4. O RISCO ASSOCIADO AO CRITÉRIO DE CEDÊNCIA DE HOEK-BROWN ....................................... 37
5.4.1. O COMPORTAMENTO APÓS A ROTURA.............................................................................................. 37

viii

O ajuste do modelo de Hoek-Brown ao longo do traçado de um túnel, em função do GSI medido

5.4.2. FIABILIDADE DAS ESTIMATIVAS DE RESISTÊNCIA DOS MACIÇOS ROCHOSOS ......................................... 37

6. MODELAÇÃO NUMÉRICA DE TRÊS SECÇÕES DO
TÚNEL DA TROFA .............................................................................................................39
6.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS ............................................................................................................. 39
6.2. PROGRAMA DE CÁLCULO PHASE2 ................................................................................................ 40
6.3. FASEAMENTO CONSTRUTIVO E REVESTIMENTOS PRIMÁRIOS ..................................................... 41
6.4. ANÁLISE DA SECÇÃO 0KM+744M (CONTROLADA POR RC1) ..................................................... 42
6.4.1. FASEAMENTO CONSTRUTIVO E REVESTIMENTO PRIMÁRIO .................................................................. 42
6.4.2. MODELAÇÃO DAS ETAPAS DE ESCAVAÇÃO NO PROGRAMA DE CÁLCULO .............................................. 43
6.4.3. INSERÇÃO DA SECÇÃO EM ESTUDO NO MACIÇO ROCHOSO (PROJECTO) .............................................. 44
6.4.4. ESTUDO DO COMPORTAMENTO DO TÚNEL COM BASE NO PROJECTO INICIAL ........................................ 45
6.4.4.1. Traços gerais da modelação no programa .............................................................................. 45
6.4.4.2. Fases consideradas nos programa ........................................................................................... 47
6.4.4.3. Monitorização do túnel .............................................................................................................. 48
6.4.4.4. Resultados da monitorização .................................................................................................... 48
6.4.4.5. Resultados da análise ............................................................................................................... 50
6.4.5. ESTUDO DO COMPORTAMENTO DO TÚNEL COM BASE NO VALOR DO GSI DETERMINADO EM OBRA ........ 52
6.4.5.1. Traços gerais da modelação no programa ............................................................................... 52
6.4.5.2. Propriedades das classes rochosas ......................................................................................... 53
6.4.5.3. Resultados obtidos .................................................................................................................... 53
6.4.6. TENTATIVA DE AJUSTE DO MODELO DE HOEK-BROWN ÀS CONDIÇÕES ENCONTRADAS EM OBRA ........... 56
6.4.6.1. Modelação com a melhor previsão do valor GSI em projecto .................................................. 56
6.4.6.2. Resultados obtidos .................................................................................................................... 56
6.4.7. MODELAÇÃO DA SECÇÃO COM O PIOR VALOR DE GSI PREVISTO EM PROJECTO................................... 59
6.4.7.1. Parâmetros usados para a classe rochosa RC1 ...................................................................... 59
6.4.7.2. Resultados obtidos .................................................................................................................... 59

6.5. ANÁLISE DA SECÇÃO 0KM+676M (CONTROLADA POR RC2) ..................................................... 62
6.5.1. FASEAMENTO CONSTRUTIVO E REVESTIMENTO PRIMÁRIO .................................................................. 62
6.5.2. MODELAÇÃO DAS ETAPAS DE ESCAVAÇÃO NO PROGRAMA DE CÁLCULO .............................................. 63
6.5.3. INSERÇÃO DA SECÇÃO EM ESTUDO NO MACIÇO ROCHOSO (PROJECTO) .............................................. 64
6.5.4. TRAÇOS GERAIS DA MODELAÇÃO NO PROGRAMA .............................................................................. 64
6.5.5. ESTUDO DO COMPORTAMENTO DO TÚNEL COM BASE NO PROJECTO INICIAL ........................................ 65
6.5.5.1. Considerações gerais................................................................................................................ 65

ix

O ajuste do modelo de Hoek-Brown ao longo do traçado de um túnel, em função do GSI medido

6.5.5.2. Resultados da monitorização do túnel ..................................................................................... 65
6.5.5.3. Resultados da análise .............................................................................................................. 66
6.5.6. ESTUDO DO COMPORTAMENTO DO TÚNEL COM BASE NO VALOR DO GSI DETERMINADO EM OBRA ....... 68
6.5.6.1. Propriedades das classes rochosas ......................................................................................... 68
6.5.6.2. Resultados obtidos ................................................................................................................... 69
6.5.7. TENTATIVA DE AJUSTE DO MODELO DE HOEK-BROWN ÀS CONDIÇÕES ENCONTRADAS EM OBRA .......... 72
6.5.7.1. Modelação com a melhor previsão do valor GSI em projecto ................................................. 72
6.5.7.2. Resultados obtidos ................................................................................................................... 72
6.5.8. MODELAÇÃO DA SECÇÃO COM O PIOR VALOR DE GSI PREVISTO EM PROJECTO .................................. 75
6.5.8.1. Propriedades da classe rochosa RC2 ...................................................................................... 75
6.5.8.2. Resultados obtidos ................................................................................................................... 75

6.6. ANÁLISE DA SECÇÃO 0KM+597M (CONTROLADA POR RC3) .................................................... 77
6.6.1. FASEAMENTO CONSTRUTIVO E REVESTIMENTO PRIMÁRIO ................................................................. 78
6.6.2. MODELAÇÃO DAS ETAPAS DE ESCAVAÇÃO NO PROGRAMA DE CÁLCULO ............................................. 80
6.6.3. INSERÇÃO DA SECÇÃO EM ESTUDO NO MACIÇO ROCHOSO (PROJECTO) ............................................. 80
6.6.4. ESTUDO DO COMPORTAMENTO DO TÚNEL COM BASE NO PROJECTO INICIAL ....................................... 81
6.6.4.1. Traços gerais da modelação no programa .............................................................................. 81
6.6.4.2. Fases consideradas no programa ........................................................................................... 82
6.6.4.3. Resultados da monitorização do túnel .................................................................................... 84
6.6.4.4. Resultados da análise ............................................................................................................. 84

6.7. ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS.......................................................................................... 85

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................. 89
7.1. CONCLUSÕES DO TRABALHO REALIZADO ................................................................................... 89
7.2. SUGESTÕES PARA DESENVOLVIMENTOS FUTUROS .................................................................... 90
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .......................................................................................................... 91

x

O ajuste do modelo de Hoek-Brown ao longo do traçado de um túnel, em função do GSI medido

ÍNDICE DE FIGURAS

Fig.2.1. – Linha existente (a branco) e traçado do túnel (a amarelo) ...................................................... 4
Fig.2.2. – Estimativa do GSI para rochas fracturadas ............................................................................. 9
Fig.2.3. – Perfil transversal tipo em recta ............................................................................................... 12
Fig.2.4. – Perfil transversal tipo em curva .............................................................................................. 13
Fig.2.5. – Imagem da obra ..................................................................................................................... 13
Fig.2.6. – Processo NATM ..................................................................................................................... 14
Fig.3.1. – Relação da convergência do maciço com a sua resistência ................................................. 16
Fig.3.2. – Perfil longitudinal de deformação do túnel ............................................................................. 17
Fig.3.3. – Curva característica e espessura da zona plastificada .......................................................... 17
Fig.3.4. – Capacidades de vários tipos de suportes .............................................................................. 19
Fig.3.5. – Capacidades do suporte betão projectado ............................................................................ 20
Fig.3.6. – Deformação do maciço rochoso à volta da face de escavação num avanço de um túnel
circular .................................................................................................................................................... 20
Fig.3.7. – Escavação por avanços ......................................................................................................... 21
Fig.3.8. – Chapéus de enfilagem ........................................................................................................... 22
Fig.3.9. – Suporte metálico com juntas de cedência ............................................................................. 22
Fig.4.1. – Influência do tamanho da amostra na resistência da rocha intacta ....................................... 25
Fig.4.2. – GSI para maciços rochosos heterogéneos (tipo Flysch) ....................................................... 27
Fig.4.3. – Comparação entre escavação controlada (à esquerda) e escavação descontrolada com
explosivos ............................................................................................................................................... 28
Fig.4.4. – Guia para estimativa do factor D ............................................................................................ 29
Fig.4.5. – Guia para estimativa do factor MR ......................................................................................... 31
Fig.5.1. – Modelo de comportamento de maciços rochosos ................................................................. 37
Fig.5.2. – Distribuição normal assumida para os parâmetros de input .................................................. 38
Fig.6.1. – Faseamento construtivo e revestimento primário .................................................................. 43
Fig.6.2. – Secção em estudo (linha a preto) .......................................................................................... 44
Fig.6.3. – Imagem geral da modelação efectuada ................................................................................. 46
Fig.6.4. – Pontos de monitorização na secção em análise .................................................................... 48
Fig.6.5. – Resultados da monitorização em obra para a secção em questão ....................................... 49
Fig.6.6. – Deslocamentos verticais finais do túnel para a secção 0Km+744m e com parâmetros de
projecto ................................................................................................................................................... 50
Fig.6.7. – Deslocamentos horizontais finais do túnel para a secção 0Km+744m e com parâmetros de
projecto ................................................................................................................................................... 50

xi

O ajuste do modelo de Hoek-Brown ao longo do traçado de um túnel, em função do GSI medido

Fig.6.8. – Gráfico da convergência das cordas diagonais na secção 0km+744m e com parâmetro de
projecto .................................................................................................................................................. 51
Fig.6.9. – Gráfico da convergência da corda horizontal na secção 0Km+744m e com parâmetros de
projecto .................................................................................................................................................. 51
Fig.6.10. – Zona plastificada e esforços nas pregagens na secção 0Km+744m e com parâmetros de
projecto .................................................................................................................................................. 52
Fig.6.11. – Deslocamentos verticais finais na secção 0Km+744m com o GSI determinado em obra . 53
Fig.6.12. – Deslocamentos horizontais finais na secção 0Km+744m com o GSI determinado em obra
… ........................................................................................................................................................... 54
Fig.6.13. – Gráfico da convergência das cordas diagonais na secção 0Km+744m com o GSI
determinado em obra............................................................................................................................. 54
Fig.6.14. – Gráfico da convergência da corda horizontal na secção 0km+744m com o GSI
determinado em obra............................................................................................................................. 55
Fig.6.15. – Zona plastificada e esforços nas pregagens na secção 0Km+744m e GSI determinado em
obra ........................................................................................................................................................ 55
Fig.6.16. – Deslocamentos verticais finais na secção 0Km+744m com o GSI de 50 ........................... 57
Fig.6.17. – Deslocamentos horizontais finais na secção 0Km+744m com o GSI de 50 ....................... 57
Fig.6.18. – Gráfico da convergência das cordas diagonais na secção 0Km+744m com o GSI de 50 . 58
Fig.6.19. – Gráfico da convergência da corda horizontal na secção 0Km+744m com o GSI de 50..... 58
Fig.6.20. – Zona plastificada e esforços nas pregagens na secção 0Km+744m com o GSI de 50 ..... 59
Fig.6.21. – Deslocamentos verticais finais na secção 0Km+744m e com o GSI de 30 ........................ 60
Fig.6.22. – Deslocamentos horizontais finais na secção 0Km+744m e com o GSI de 30.................... 60
Fig.6.23. – Gráfico da convergência das cordas diagonais na secção 0Km+744m com o GSI de 30 . 61
Fig.6.24. – Gráfico da convergência da corda horizontal na secção 0Km+744m com o GSI de 30 .... 61
Fig.6.25. – Zona plastificada e esforços nas pregagens na secção 0Km+744m e com o GSI de 30 .. 62
Fig.6.26. – Faseamento construtivo e revestimento primário ............................................................... 63
Fig.6.27. – Inserção da secção 0Km+676m no maciço rochoso (linha azul junto à sondagem) .......... 64
Fig.6.28. – Modelo geológico de projecto para a secção 0Km+676m .................................................. 65
Fig.6.29. – Resultados da Monitorização da secção ............................................................................. 66
Fig.6.30. – Deslocamentos verticais finais na secção 0Km+676m e com parâmetros de projecto ...... 66
Fig.6.31. – Deslocamentos horizontais finais na secção 0Km+676m e com parâmetros de projecto .. 67
Fig.6.32. – Gráfico da convergência da corda diagonal na secção 0Km+676m e com parâmetros de
projecto .................................................................................................................................................. 67
Fig.6.33. – Gráfico da convergência da corda horizontal na secção 0Km+676m e com parâmetros de
projecto .................................................................................................................................................. 68

xii

O ajuste do modelo de Hoek-Brown ao longo do traçado de um túnel, em função do GSI medido

Fig.6.34. – Zona plastificada e esforços nas pregagens na secção 0Km+676m e com parâmetros de
projecto ................................................................................................................................................... 68
Fig.6.35. – Deslocamentos verticais finais na secção 0Km+676m e GSI determinado em obra .......... 69
Fig.6.36. – Deslocamentos horizontais finais na secção 0Km+676m e GSI determinado em obra ...... 70
Fig.6.37. – Gráfico da convergência da corda diagonal na secção 0Km+676m e GSI determinado em
obra ........................................................................................................................................................ 70
Fig.6.38. – Gráfico da convergência da corda horizontal na secção 0Km+676m e GSI determinado em
obra ........................................................................................................................................................ 71
Fig.6.39. – Zona plastificada e esforços nas pregagens na secção 0Km+676m e GSI determinado em
obra ........................................................................................................................................................ 71
Fig.6.40. – Deslocamentos verticais finais na secção 0Km+676m e GSI de 30 ................................... 72
Fig.6.41. – Deslocamentos horizontais finais na secção 0Km+676m e GSI de 30 ............................... 73
Fig.6.42. – Gráfico da convergência da corda diagonal na secção 0Km+676m e GSI de 30 ............... 73
Fig.6.43. – Gráfico da convergência da corda horizontal na secção 0Km+676m e GSI de 30 ............. 74
Fig.6.44. – Zona plastificada e esforços axiais nas pregagens na secção 0Km+676m e GSI de 30 .... 74
Fig.6.45. – Deslocamentos verticais finais na secção 0Km+676m e GSI de 20 ................................... 75
Fig.6.46. – Deslocamentos horizontais finais na secção 0Km+676m e GSI de 20 ............................... 76
Fig.6.47. – Gráfico da convergência da corda diagonal na secção 0Km+676m e GSI de 20 ............... 76
Fig.6.48. – Gráfico da convergência da corda horizontal na secção 0Km+676m e GSI de 20 ............. 77
Fig.6.49. – Zona plastificada e esforços axiais nas pregagens na secção 0Km+676m e GSI de 20 .... 77
Fig.6.50. – Corte esquemático do faseamento construtivo .................................................................... 78
Fig.6.51. – Planta esquemática do faseamento construtivo .................................................................. 79
Fig.6.52. – Revestimento primário utilizado ........................................................................................... 79
Fig.6.53. – Secção em estudo (a azul) .................................................................................................. 81
Fig.6.54. – Modelo geológico introduzido no programa de cálculo........................................................ 82
Fig.6.55. – Resultados da monitorização ............................................................................................... 84
Fig.6.56. – Zona plastificada na secção 0Km+597m ............................................................................. 85

xiii

O ajuste do modelo de Hoek-Brown ao longo do traçado de um túnel, em função do GSI medido

xiv

O ajuste do modelo de Hoek-Brown ao longo do traçado de um túnel, em função do GSI medido

ÍNDICE DE QUADROS

Quadro 2.1 – Famílias de descontinuidades ............................................................................................ 6
Quadro 2.2 - Definição das classes rochosas .......................................................................................... 7
Quadro 2.3 - Índice de resistência geológica (GSI) ................................................................................. 8
Quadro 2.4 - Classes e comportamento previsto do maciço rochoso ................................................... 10
Quadro 2.5 - Estimativa de parâmetros do maciço rochoso .................................................................. 11
Quadro 2.6 - Parâmetros de projecto recomendados para o maciço rochoso ...................................... 11
Quadro 6.1 – Solução adoptada para o faseamento construtivo ........................................................... 42
Quadro 6.2 – Solução adoptada para o revestimento primário ............................................................. 42
Quadro 6.3 – Propriedades das classes rochosas ................................................................................ 45
Quadro 6.4 – Propriedades do betão projectado ................................................................................... 46
Quadro 6.5 – Propriedades das pregagens ........................................................................................... 46
Quadro 6.6 – Fases introduzidas no programa...................................................................................... 47
Quadro 6.7 – Propriedades da classe rochosa RC1.............................................................................. 53
Quadro 6.8 – Propriedades da classe rochosa RC1 para valor do GSI de 50 ...................................... 56
Quadro 6.9 – Propriedades da classe rochosa RC1 para valor do GSI de 30 ...................................... 59
Quadro 6.10 – Propriedades da classe rochosa RC2 para valor do GSI de 27.5 ................................. 69
Quadro 6.11 – Propriedades da classe rochosa RC2 para valor do GSI de 30 .................................... 72
Quadro 6.12 – Propriedades da classe rochosa RC2 para valor do GSI de 20 .................................... 75
Quadro 6.13 – Características dos elementos de viga presentes no revestimento primário ................ 82
Quadro 6.14 – Faseamento construtivo considerado no programa de cálculo ..................................... 83
Quadro 6.15 – Resumo dos resultados obtidos para a secção 0Km+744m ......................................... 85
Quadro 6.16 – Resumo dos resultados obtidos para a secção 0Km+676m ......................................... 86

xv

O ajuste do modelo de Hoek-Brown ao longo do traçado de um túnel, em função do GSI medido

xvi

O ajuste do modelo de Hoek-Brown ao longo do traçado de um túnel, em função do GSI medido

xvii

O ajuste do modelo de Hoek-Brown ao longo do traçado de um túnel, em função do GSI medido

xviii

O ajuste do modelo de Hoek-Brown ao longo do traçado de um túnel, em função do GSI medido

1
INTRODUÇÃO

1.1. OBJECTIVOS, ÂMBITO E JUSTIFICAÇÃO
Túnel é por definição uma passagem subterrânea e geralmente funciona como uma infra-estrutura de
comunicação entre pontos importantes para o desenvolvimento sócio-económico das regiões.
A Europa possui actualmente um sistema de transportes integrado, fundamental para a mobilidade de
bens e pessoas, sendo uma das componentes essenciais para o desenvolvimento da economia europeia.
Os túneis são estruturas integrantes desse sistema de transportes, sendo que cada vez mais se recorre a
este tipo de solução por razões geográficas, ambientais, paisagísticas ou económicas, não só a nível
extra-urbano, onde são alguns dos principais meios de ligação entre várias regiões da Europa, mas
também urbano, com o propósito de aliviar os congestionamentos de tráfego resultantes do aumento
da circulação particular e comercial. Contudo, ao mesmo tempo que se assiste à generalização deste
tipo de estruturas, a questão da segurança é um tema cada vez mais em foco, devido a alguns acidentes
que têm ocorrido nos últimos tempos.
Os túneis podem ser naturais ou artificiais. Os primeiros resultam das acções naturais enquanto que os
artificiais são o resultado da obra do homem. Dentro destes podem classificar-se como túneis mineiros
ou não mineiros. Nos mineiros o maciço é sempre uma constante por cima da escavação, enquanto que
num túnel não mineiro isto não sucede, e por isso este tipo de obras são muitas vezes designadas por
“túneis a céu aberto”.
Este relatório de projecto incide sobre a construção de um túnel em rocha heterogénea que engloba
estas duas soluções. O túnel é ferroviário e insere-se no projecto da Variante da Trofa na Linha do
Minho.
O principal objectivo consiste no ajuste simplificado do modelo de comportamento de Hoek-Brown ao
longo do traçado, em função do GSI determinado.
O projecto é realizado com o uso de modelos aproximados e baseia-se numa previsão do modelo
geológico-geotécnico com uma dose mais ou menos elevada de incerteza. Numa fase anterior ao
projecto são executados ensaios de campo e laboratório em alguns locais para a determinação dos
parâmetros caracterizadores do maciço. Contudo prever a maneira como estes parâmetros variam ao
longo do maciço é uma tarefa bastante difícil.
Logo à partida, a palavra “modelo” para o comportamento de um túnel deve ser utilizada com o
devido cuidado. Este termo deve ser clarificado da melhor maneira possível. Um determinado modelo
implica o seguinte:
• um método numérico de elementos finitos (MEF)
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•
•
•
•

critério de cedência/plastificação
lei de cedência plástica
o “input” dos parâmetros caracterizadores dos materiais
o efeito 3D, relacionado com o avanço da frente de escavação

Ora o “input” dos parâmetros caracterizadores dos materiais, depois de escolhidos um critério e lei de
cedência, implica a correlação com ensaios realizados e a utilização de valores médios, dada a tal
incerteza nas suas variações. Por isso todos os parâmetros usados resultam de uma previsão. E a
reprodução de um comportamento do túnel em 3D num modelo 2D é uma tarefa bastante difícil para
um fenómeno tão complexo.
Depois desta explicação é mais fácil ter a noção das dificuldades inerentes à construção de um modelo
de comportamento em fase de projecto.
Já na fase de construção do túnel, observa-se progressivamente as características da frente de
escavação, o que permite corrigir a previsão constante na fase de projecto. Contudo realce-se outra
dificuldade esperada: na obra apenas se observa a frente de escavação, e por isso as dúvidas
relativamente à variação das propriedades do maciço envolvente persistem.
Quanto aos parâmetros do maciço medidos na obra, raramente se fazem ensaios e apenas se
“interpreta” o valor do GSI por inspecção visual, o que constitui também um fonte de possíveis erros,
dado que a tentativa de determinação deste valor pode ser algo subjectiva. Em determinadas secções
do túnel são medidos os deslocamentos de alguns pontos monitorizados. Estes deslocamentos são
relativos entre dois pontos, isto é, mede-se a variação de comprimento das cordas, cada uma a ligar
dois pontos monitorizados da secção.
Dado que o parâmetro determinado em obra é o GSI, o objectivo deste trabalho irá consistir na
modelação numérica do túnel num programa de cálculo automático em 2D (phase2) utilizando o
modelo de comportamento de Hoek-Brown. Numa primeira análise irá ser levada a cabo uma
modelação com os parâmetros admitidos em projecto, e numa segunda parte irá ser feita a análise do
comportamento do túnel com os parâmetros corrigidos em obra, neste caso o GSI. Assim é possível
verificar a diferença entre aquilo que é esperado em projecto e os resultados obtidos com o GSI
corrigido. Assim como é possível ajustar o projecto à realidade e verificar a validade do modelo usado,
dado que são medidos os deslocamentos em obra.
Por fim tirar-se-ão conclusões sobre a forma como o carácter probabilístico do parâmetro GSI e o
modelo geológico-geotécnico influenciam o comportamento do túnel.
Espera-se com este trabalho dar um pequeno contributo na análise destas questões.
1.2. ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO RELATÓRIO
O trabalho divide-se nos seguintes capítulos:
• Capítulo 2: é apresentada a obra em questão e descritos todos os aspectos essenciais para
a realização do trabalho.
• Capítulo 3: são apresentadas algumas noções sobre os métodos construtivos de túneis em
rochas fracas e com zonas de falha.
• Capítulo 4: é apresentado o critério de cedência de Hoek-Brown e a classificação GSI.
• Capítulo 5: são apresentadas algumas noções sobre risco em obras geotécnicas
• Capítulo 6: são apresentadas as modelações de três secções do túnel da Trofa.
• Capítulo 7: são apresentadas as conclusões e recomendações para trabalhos futuros.
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2
DESCRIÇÃO DA OBRA – TÚNEL DA
TROFA

2.1. DESCRIÇÃO GERAL DA OBRA
A construção da Variante da Trofa faz parte dos investimentos prioritários identificados para a Rede
Convencional, nas Orientações estratégicas seguidas pelo Governo para o Sector Ferroviário. O
investimento total associado, incluindo as duas fases da obra, projecto, expropriações, fiscalização,
sinalização e telecomunicações, é de 50 milhões de euros. O custo do túnel ferroviário em estudo faz
parte da Variante e está estimado em aproximadamente 15 milhões de euros.
Esta obra surgiu fruto da necessidade de modernização da Linha Ferroviária do Minho e terá
condições para no futuro se inserir na linha de alta velocidade Porto-Vigo. A Variante terá início antes
do apeadeiro da Senhora das Dores, inflectirá para nascente, contornando a zona central da cidade e
mais adiante insere-se novamente no actual traçado, à entrada da ponte sobre o Rio Ave. Isto permite
encurtar o actual percurso em cerca de 508 metros [1].
A Variante da Trofa terá uma extensão de aproximadamente 3555 metros, integrando um troço em
túnel de aproximadamente 1400 m. Este troço tem uma parte central mineira, com cerca de 1040
metros de extensão, e duas secções escavadas a céu aberto do tipo “cut and cover”, localizadas nas
extremidades do túnel, de maneira a evitar interferências com os restabelecimentos existentes e
planeados à superfície. Na extremidade Norte a secção a céu aberto terá 120 metros, e deverá permitir
o desenvolvimento de uma futura estrada sobre a extremidade do túnel e na extremidade Sul terá cerca
de 240 metros, desenvolvendo-se paralelamente à estrada existente depois de passar por debaixo dela
ao longo dos primeiros 20m (situação final de construção).
O recobrimento encontra-se compreendido entre aproximadamente os 10m e os 65m.
O túnel constitui uma primeira empreitada de concepção-construção, sendo a construção da restante
totalidade do traçado ferroviário levada a cabo por uma outra empreitada autónoma.
Na Figura seguinte encontra-se a linha actualmente existente e o traçado do túnel da Variante da
Trofa.
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Fig. 2.1 – Linha existente (a branco) e traçado do túnel (a amarelo) [1]

2.2. DESCRIÇÃO GEOLÓGICA
2.2.1. DESCRIÇÃO GEOMORFOLÓGICA

O traçado atravessa um ambiente geomorfológico caracterizado no início por uma zona de relevo mais
acentuado, que será atravessada pelo futuro túnel, passando depois a desenvolver-se ao longo de uma
área baixa aluvionar onde correm duas linhas de água tributárias do Rio Ave. Depois desta zona baixa
e até ao fim da Variante, as cotas do terreno aumentam de modo suave, sendo cortadas um pouco mais
à frente do Rio Ave.
O túnel mineiro, assim como a secção de túnel “cut and cover”, atravessará um maciço xistento, com
graus de alteração e fracturação variados. A cobertura de solo pouco espessa poderá localmente ser
relevante ao longo das secções do túnel “cut and cover”.
A secção de túnel “cut and cover” no portal Norte irá atingir os materiais aluvionares que repousam
sobre o maciço xistento [1].
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2.2.2. SOLOS

De um modo geral, ao longo do alinhamento, os solos resumem-se a depósitos de cobertura
(essencialmente terra vegetal) e por vezes depósitos de vertente e ou coluvionares. Estes apresentam
espessuras normalmente inferiores a 1m, com excepções pontuais, onde atingem os 3m e também no
início da zona baixa aluvionar, no fim do túnel, onde estes podem atingir os 5m.
Na primeira zona os materiais aluvio/coluvionares caracterizam-se por siltes argilosos com seixos e
calhaus dispersos, muito moles.
Na zona final do túnel (secção “cut and cover” Norte), os materiais aluvio/coluvionares caracterizamse também por siltes argilosos mas agora com seixos de xisto semi-rolados muito abundantes [1].

2.2.3. MACIÇO ROCHOSO

O maciço rochoso observado ao longo do alinhamento é caracterizado por filitos cinzentos a negros, e
metassiltitos de cor clara (cinza-acastanhados). O estado de alteração do maciço dominante, observado
nos afloramentos, é o medianamente por vezes muito alterado. A xistosidade observada é mais ou
menos penetrativa, variando ao longo do alinhamento, apresentando-se umas vezes mais evidente e
desenvolvida do que outras [1].

2.2.4. DESCONTINUIDADES

No reconhecimento de campo foram distinguidas duas famílias para os planos de xistosidade, umas na
zona do túnel entre os km 0+300 e km 1+240, e outra entre o km 1+240 e km 1+700, respectivamente.
Os planos de xistosidade apresentam-se normalmente denteados a ondulados e lisos, muitas vezes
revestidos por uma película fina de argila. Quando cisalhados, as superfícies apresentam
“slickensides” (estrias de escorregamento paralelas que aparecem nas superfícies de descontinuidades,
indicativas da direcção do movimento), e são macias.
Distinguiram-se também três famílias de diaclases, que se distribuem de modo relativamente
homogéneo ao longo do alinhamento.
Observaram-se três direcções de falhas/slickensides, sendo que apenas uma possui representatividade
estatística. As outras duas direcções foram estimadas com base em poucos dados de campo.
Localmente, os planos de estratificação, de um modo geral coincidentes com a xistosidade, foram
observados com orientações subparalelas à xistosidade dominante. No maciço rochoso não perturbado,
o espaçamento entre as descontinuidades varia entre 60mm e 200mm (F4), podendo por vezes ser
inferior a 60mm (F5) ou mesmo 20mm (F6). Nos poucos afloramentos observados nas proximidades
do alinhamento, indicam que os planos de xistosidade caracterizam-se por uma elevada persistência,
possivelmente ultrapassando os 10m ou 20m.
As superfícies das diaclases apresentam-se de um modo geral denteadas, raramente planares ou
onduladas. No maciço rochoso não perturbado o espaçamento é normalmente F3 (entre 200mm e
600mm), diminuindo no maciço mais fracturado para menos de 200mm. Um espaçamento inferior a
60 mm foi observado muito raramente e a persistência das diaclases mantém-se praticamente inferior a
1m.
Planos de falha cisalhados apresentam sempre slickensides e um preenchimento com uma película
muito macia. As superfícies são normalmente onduladas ou denteadas. Foram observadas estrias nas
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superfícies com slickensides, as quais indicam predominantemente movimentos cisalhantes
característicos de falhas normais [1].
Realce-se o facto da classificação acima utilizada para o espaçamento entre descontinuidades não estar
actualizada, contudo optou-se por apresentá-la aqui neste trabalho devido ao facto dessa classificação
constar no projecto e ser utilizada durante a obra.
No quadro seguinte estão resumidas as principais características das descontinuidades.

Quadro 2.1 – Famílias de descontinuidades

Conjunto

X1

X2

D1

D2

D3

Descrição

Xistosidade,
Família 1
Xistosidade,
Família 2
Diaclases,
Família 1
Diaclases,
Família 2
Diaclases,
Família 3

Nº de
dados

Orientação

Abertura
esférica *

79

063/72

+/- 26

27

250/81

+/- 18

79

333/87

+/- 24

Dominante

15

246/45

+/- 24

Subordinada

16

077/47

+/- 27

Subordinada

16

71/88

+/- 21

Dominante

1

45/40

-

Estimado,estatisticamente
não representativo

3

95/90

-

Estimado, estatisticamente
não representativo

Observações

Do Km 0+300 ao
Km 1+240
Do Km 1+240 ao
Km 1+700

Falhas
F1

“Slickensides”
Familia 1

F2

F3

Falhas,
Família 2
“Slickensides”
Familia 3

* A abertura esférica (representação em projecção hemi-esférica) reflecte o desvio padrão do centro de
gravidade determinado
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2.3. CONDIÇÕES GEOTÉCNICAS
2.3.1. CLASSES DO MACIÇO ROCHOSO

Com base nas características dos materiais e nos comportamentos típicos do maciço rochoso,
utilizando e correlacionando as normas e sistemas de classificação de maciços rochosos, e ainda com
base nos ensaios efectuados, poços de prospecção e nos afloramentos rochosos, definiram-se três
classes rochosas [1].
O quadro seguinte apresenta esta classificação de maneira relativamente pormenorizada.

Quadro 2.2 – Definição das classes rochosas

Classe rochosa

Descrição
- Xistos, pouco a medianamente alterados.
- Não perturbado a tectonicamente pouco perturbado

RC1

- Planos de xistosidade medianamente afastados a próximos, com
persistência considerável e superfícies lisas.
- Diaclases subordinadas medianamente afastadas
- Xistos, normalmente pouco a medianamente alterados

RC2

- Tectonicamente pouco a medianamente perturbado, ocorrência local de
zonas cisalhadas e materiais de caixa de falha.
- Planos de xistosidade próximos a muitos próximos, com persistência
considerável e superfícies lisas e localmente com “slickensides”.
- Diaclases subordinadas próximas
- Xistos, medianamente a muito alterados, localmente decompostos.
- Geralmente tectonicamente perturbado, com ocorrência frequente de zonas
cisalhadas e materiais de caixa de falha.

RC3

- Planos de xistosidade próximos a muito próximos, com persistência
considerável e superfícies lisas e frequentemente com “slickensides”.
- Maciço rochoso fracturado devido ao espaçamento muito próximo das
diaclases.

2.3.2. CLASSIFICAÇÃO DO MACIÇO ROCHOSO (GSI)

O Índice de Resistência Geológico (GSI) foi determinado com base nas observações feitas no
reconhecimento de campo e nas sondagens efectuadas. No Quadro 2.3 apresenta-se a classificação
GSI para cada classe rochosa, assim como os parâmetros utilizados na classificação.

7

O ajuste do modelo de Hoek-Brown ao longo do traçado de um túnel, em função do GSI medido

Quadro 2.3 – Índice de resistência geológica (GSI)

RC1

RC2

RC3

GSI

Estrutura (1)

Condições das
superfícies das
descontinuidades

GSI Intervalo

Max

VB

Razoável

45-50

Min

BDS

Razoável

30-45

Max

BDS

Fracas

20-35

Min

LS

Razoável

20-30

Max

LS

Fracas

10-20

Min

LS/BDS

Muito fracas

10-15

Classe rochosa
(RC)

(Valores de
Projecto)
30-50

20-30

10-20

(1) VB…muito fracturado; BDS…fracturado/perturbado/bandado; LS…laminado/cisalhado

Os valores obtidos situam-se na metade inferior do diagrama do GSI, devido à xistosidade dominante
e às características das descontinuidades. Estes valores reflectem também o carácter anisotrópico do
maciço rochoso.
A figura seguinte evidencia a forma como se obtêm os valores do GSI para um determinado maciço.
Esses valores dependem da fracturação do maciço assim como da condição das superfícies de
descontinuidade.
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Fig. 2.2 – Estimativa do GSI para rochas fracturadas [4]

2.3.3. COMPORTAMENTO DO MACIÇO

As classes rochosas foram definidas de maneira a traduzirem as condições típicas do maciço rochoso
que poderão ser encontradas aquando da execução do túnel. Prevê-se que o comportamento do maciço
seja característico para cada classe rochosa, contudo o comportamento em cada situação dependerá das
condições das descontinuidades encontradas e das suas orientações nas condições hidrogeológicas
intersectadas.
No Quadro 2.4 apresenta-se uma correlação entre o sistema de classificação do maciço rochoso e o seu
previsto comportamento em obra.
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2.3.4. PARÂMETROS DE PROJECTO DO MACIÇO ROCHOSO

A partir dos ensaios de laboratório e das sondagens realizadas, assim como das informações recolhidas
ao longo do reconhecimento de campo, determinou-se alguns parâmetros para as diferentes classes do
maciço rochoso, como os evidenciados no Quadro 2.5.

Quadro 2.4 – Classes e comportamento previsto do maciço rochoso

Classe
rochosa

GSI

Descrição

Comportamento do maciço rochoso
Pequenas
declinentes.

RC1

30-50

Friável

deformações,

rápidas

e

Diminiuição da resistência do maciço rochoso
controlado pelas diáclases; descompressão
do maciço rochoso e queda de blocos na
coroa do túnel e nas zonas superiores dos
hasteais.
Tempo de auto-sustentação: 1 a alguns dias.
Ripabilidade: de modo geral não ripável.
Deformações rápidas e declinentes.
Baixa resistência do maciço rochoso,
controlada pelas diáclases; fraca interligação
e elevada mobilidade do maciço rochoso;

RC2

20-30

Muito Friável

Rápida e profunda descompressão do maciço
a queda de blocos, quando sem suporte.
Tempo de auto-sustentação:< 1 dia
Ripabilidade:
parcialmente/marginalmente
ripável à superfície; maior parte no túnel
mineiro não ripável.

RC3

10-20

Esmagamento
(unicamente nos
casos de muito
pouco
recobrimento)

Tempo de auto-sustentação: nenhuma a
poucas horas
Ripabilidade: de um modo geral ripável

Rolamento

10

Deformações acentuadas, com declinação
lenta; desenvolvimento de zonas de rotura e
de zonas plásticas

Escavações, mesmo em pequenas secções,
conduzem ao influxo de material rochoso.
Estabilidade insuficiente devido à falta de
coesão e interligação.
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Quadro 2.5 – Estimativa de parâmetros do maciço rochoso

Classe
rochosa
RC1

RC2

RC3

σci (MPa)

mi

max

30

14

min

20

14

max

20

12

min

10

12

max

10

10

min

5

10

No quadro 2.6 encontram-se alguns parâmetros de projecto recomendados para o maciço rochoso.
Quadro 2.6 – Parâmetros de projecto recomendados para o maciço rochoso

Classe
rochosa

Massa
Volúmica

Ângulo
de atrito

Coesão

Módulo de
deformabilidade

Permeabilidade
(1)

ߛ (g/cm )

߶ (°)

ܿ (MPa)

( ܧMPa)

݇ (m/s)

RC1

2.70

30-35

0.701.20

2000-4000

≤10E-06

RC2

2.65

25-28

0.200.60

800-1500

10E-06 – 10E-05

RC3

2.60

20-30

0.050.15

200-500

10E-06 – 10E-05

3

2.4. CONDIÇÕES HIDROGEOLÓGICAS
Ao longo do reconhecimento de campo foram observadas diversas minas de água. De acordo com
informações recolhidas no local encontram-se actualmente a ser usadas no abastecimento privado das
casas e propriedades envolventes.
A secção inteira do túnel encontrava-se, aquando da realização das sondagens, abaixo do nível
freático, atingindo uma altura máxima de 50m acima do túnel ao km 1+300.
A água subterrânea pareceu comportar-se geralmente de modo contínuo ao longo de todo o
alinhamento, enquanto o nível freático junto a superfície variava consideravelmente.
As minas de água observadas (nomeadamente aos km 0+800, km 0+940 e km 1+300), estão
provavelmente relacionadas com falhas, onde os materiais impermeáveis confinam o fluxo lateral da
água.
O reservatório de proveniência da água subterrânea, na zona de projecto, está limitado à elevação
topográfica isolada, estando a quantidade de água dependente da precipitação sazonal. A falta de um
abastecimento de água a larga escala, juntamente com uma drenagem contínua a longo termo do
maciço, como a provocada pelo túnel, poderá baixar permanentemente o nível freático e causar o
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desaparecimento das nascentes (minas) que abundam à superfície, principalmente as localizadas nas
proximidades do alinhamento do túnel [1].
2.5. GEOMETRIA DO TÚNEL
O túnel irá ter dupla via férrea electrificada, com o sistema de telecomunicações idêntico ao da
restante rede. Para os comboios convencionais a velocidade máxima permitida será 120 Km/h e para
os comboios basculantes 140 Km/h.
Com o sentido de evitar a geração de ruído estrutural nas edificações vizinhas será aplicada uma
camada resiliente entre o balastro e a base de assentamento da via.
O túnel terá uma parte circular com 5.30m de raio, um gabarit de aproximadamente 7m e a largura
máxima destinada a cada comboio em cada uma das vias será cerca de 3.70m. A secção transversal
terá uma área próxima de 110m2.
Nas figuras seguintes encontram-se os perfis transversais tipo do túnel, em recta e em curva.

Fig. 2.3 – Perfil transversal tipo em recta
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Fig. 2.4 – Perfil transversal tipo em curva

Fig. 2.5 – Imagem da obra

Observa-se na fotografia acima a geometria do túnel na obra e também se pode visualizar a frente de
escavação, com algumas fracturas a evidenciarem-se, assim como as orientações das diáclases.
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2.6. MÉTODO DE CONSTRUÇÃO
A definição de um processo construtivo implica uma associação às características geomecânicas do
maciço envolvente. Em maciços de mais baixa qualidade é necessário escolher um método de
construção que permita simultaneamente aproveitar as potencialidades do maciço envolvente e que
seja possível um razoável controlo do comportamento do maciço.
O túnel mineiro será construído com o processo NATM (New Austrian Tunneling Method), com dois
avanços parciais. Dado que o maciço em geral não apresenta boa qualidade, e dado o tipo de rocha
envolvida (heterogeneidade pronunciada), optou-se por este método de construção, o que possibilita a
escavação de uma menor área de secção transversal e por isso um melhor controlo do comportamento
do maciço.
Em determinados locais, para além dos dois avanços parciais, optou-se por escavar a parte inferior em
três etapas: escavação de um corredor central, e de dois nichos laterais, um de cada vez. Mais à frente
ter-se-á uma melhor percepção do que aqui acaba de ser descrito.
Na figura seguinte encontra-se ilustrado o método geral de construção, com os dois avanços parciais.

Figura 2.6 – Processo NATM

2.7. OUTROS ASPECTOS CONSTRUTIVOS
Entre os revestimentos primário e secundário, o túnel contemplará uma impermeabilização composta
por um geotêxtil e uma membrana de PVC. Neste tipo de túneis, onde existem correntes eléctricas a
alta tensão, é condição imposta que a água não pode entrar para o interior do túnel, especialmente
perto das correntes eléctricas. Sendo assim este sistema de impermeabilização, associado a um sistema
de drenagem, tem como finalidade impedir esse fenómeno da entrada de água para o túnel.
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3
TÚNEIS EM MACIÇOS ROCHOSOS
DE BAIXA QUALIDADE E COM
ZONAS DE FALHA

3.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS
A escavação de túneis em materiais rochosos fracos e com zonas de falha trazem grandes desafios à
engenharia mineira. Quando a estas zonas de fraqueza se associam elevadas pressões de água no
maciço o problema torna-se ainda maior. Para que se execute eficientemente um túnel, tentando evitar
fenómenos de colapso, estas questões têm que ser bem estudadas previamente, efectuando sondagens e
estudos para identificarem as zonas mais críticas do maciço.
Quando a presença e a aproximação de uma zona extensa de falha ou zona de corte tenha sido
confirmada, os passos a seguir consistem no dimensionamento de um sistema de suporte e uma
sequência de escavação e instalação do suporte para lidar com as pressões [5].

3.2. RESISTÊNICA DO MACIÇO / TENSÃO IN SITU
Um maciço rochoso é considerado fraco quando a sua resistência à compressão é cerca de 1/3 da sua
tensão in situ.
Na Figura 3.1 encontra-se um gráfico que relaciona este rácio com a convergência do túnel. Tal como
se pode verificar, para uma resistência menor que 1/3 da tensão in situ o túnel apresenta uma grande
convergência.
Sakurai (1983) sugeriu que para uma relação entre a convergência do túnel e o seu diâmetro de
aproximadamente 2% é a “fronteira” entre um túnel precisar de suporte ou não. Como se visualiza na
figura, este valor está aproximadamente em correspondência com a resistência de cerca de 1/3 da
tensão inicial.
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Fig. 3.1 – Relação da convergência do maciço com a sua resistência [5]

3.3. ESTIMATIVA DA RESISTÊNCIA DO MACIÇO
A resistência à compressão de um maciço rochoso pode ser estimada pelo parâmetro GSI proposto por
Hoek&Brown. Este índice depende das características estruturais e das condições das
descontinuidades do maciço. Num capítulo mais à frente irá ser desenvolvida a questão da
determinação do GSI.
Uma relação aproximada entre o rácio da resistência do maciço medido no campo, σcm, e no
laboratório, σci, e o valor do GSI, é dada por:
ߪ = 0.019 ߪ ݁ .ହீௌூ

(3.1.)

3.4. CURVA CARACTERÍSTICA DO MACIÇO ROCHOSO
Fenner (1938) introduziu o conceito de cálculo da convergência associada à formação de uma zona
plástica envolvente da zona escavada. Os elementos básicos deste conceito estão ilustrados na Figura
3.2, onde se pode visualizar que o tamanho da zona plástica depende da pressão de suporte, pi. A uma
distância de cerca de meio diâmetro à frente da face de escavação a pressão instalada é p0 (pressão in
situ) e a zona plastificada é nula enquanto que na face escavada ocorre cerca de 1/3 da deformação
total e a deformação total verifica-se a uma distância de cerca de um diâmetro e meio atrás da face de
escavação, em que pi=0. A linha que relaciona pi com a convergência do túnel encontra-se ilustrada na
Figura 3.3, e é denominada curva característica, onde também se inclui uma referência à espessura da
zona plastificada [5].
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Fig. 3.2 – Perfil longitudinal de deformação do túnel [5]

Fig. 3.3 – Curva característica e espessura da zona plastificada [5]

É de realçar apenas que a linha característica assenta em análises simplificadas do comportamento do
túnel.
Existem algumas expressões deduzidas com o intuito de definir o perfil longitudinal do fecho do túnel
versus a distância à frente de escavação. Algumas foram elaboradas mas estudos posteriores
demonstraram a sua invalidez relativa a certos aspectos. As equações seguintes, dentro do rol de todas
as existentes, permitem calcular os deslocamentos radiais do túnel, e foram elaboradas com base em
profundos estudos [3]. Estas equações dão o melhor ajuste ao perfil longitudinal para X <0 e X >0
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como uma função do máximo raio de plastificação normalizado, Pr. X é a distância em relação à frente
da escavação. Há uma descontinuidade em X=0 no fecho do túnel, por isso existem duas equações,
uma para a zona atrás da escavação e outra para a frente. Para X<0 as equações são as seguintes:
ݑ
ݑ
=
∙ ݁ ௗ
ݑ௫ ݑ௫

(3.2.)

ݑ
݀௧ = ݈݊ ൬ ൰ ݑ < ݑ ܽݎܽ
ݑ

(3.3.)

ݑ

=

ݑ௫

1 ି.ଵହ
ೝ
∙݁
3

(3.4.)

ܲ = ܴ /ܴ௧

(3.5.)

onde  ݑé o deslocamento radial numa posição específica, ݑ é o deslocamento na frente de escavação,
ݑ௫ é o deslocamento radial máximo, ܴ é o máximo raio da zona plástica e ܴ௧ é o raio do túnel.
Para X>0 as equações seguintes:
ݑ

ݑ௫

= 1 − ൬1 −

ଶ
ଷ

ݑ

ݑ௫

௨ೌೣ ି௨
ቁ
௨ೌೣ ି௨బ

݀௧ = − ܲ ݈݊ ቀ

൰∙݁

ି

ଷௗ
ଶೝ

ݑ < ݑ ܽݎܽ

(3.6.)

(3.7.)

3.5. CARACTERÍSTICAS DO SUPORTE
Quando um suporte é instalado num túnel onde ocorreram deformações plásticas na envolvência de
uma escavação, a pressão pi proporcionada pelo suporte depende da rigidez do mesmo, a sua máxima
capacidade de carga e da sua distância à face da escavação quando é colocado. Esta pressão aumenta
com o aumento da deformação até que a capacidade do sistema seja excedida.
Na Figura 3.3 observa-se que o suporte tem uma capacidade de 0.5 MPa. O máximo valor da
convergência que pode suster é de cerca de 1% da convergência do túnel e desde que é instalado a uma
convergência de 9% (cerca de 1/3 da convergência total), isto dá um total de convergência de 10%. O
equilíbrio é estabelecido quando a convergência do túnel e do sistema de suporte são iguais e esta
condição é definida pela intercepção da curva característica do maciço e a curva característica de
reacção do suporte. O factor de segurança será a razão entre a sua máxima capacidade de carga e a
carga mobilizada para garantir o equilíbrio.
Na Figura 3.4 encontram-se alguns suportes comerciais e as respectivas capacidades, e na Figura 3.5
as características do suporte betão projectado. As capacidades dos suportes comerciais são
referenciadas para determinadas condições de espaçamento. Para diferentes espaçamentos deve ser
usada a equação que se encontra na figura, para cada tipo de suporte. Quando se combinam diversos
tipos de suporte, a questão torna-se mais complexa, dado que é necessário verificar a compatibilidade
do sistema em termos de deformações, entre outros aspectos.

18

O ajuste do modelo de Hoek-Brown ao longo do traçado de um túnel, em função do GSI medido

Fig. 3.4 – Capacidades de vários tipos de suportes [5]
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Fig. 3.5 – Capacidades do suporte betão projectado [5]

3.6. ESTABILIDADE DA FRENTE DE ESCAVAÇÃO
3.6.1. PRESSÃO DA ÁGUA E DRENAGEM

Uma das questões mais importantes ao escavar um túnel é saber se existem pressões da água atrás da
face de escavação. As zonas de falha são geralmente menos permeáveis que o maciço envolvente e
tende a funcionar como barreira. Por isso se existiram pressões de água atrás da parede pode ser muito
perigoso. Convém efectuar perfurações no maciço antes de avançar com a escavação. Se se confirmar
elevadas pressões de água então convém tomar medidas para as remover, drenando a água ou
efectuando um melhoramento do maciço em termos de impermeabilidade (por exemplo, em
escavações debaixo do mar) [5].

Fig. 3.6 – Deformação do maciço rochoso à volta da face de escavação num avanço de um túnel circular [5]
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3.6.2. SUPORTE DA FRENTE

Depois dos cuidados com a água, o próximo passo é como prevenir o colapso da frente. Existem
diversas opções, dependendo da severidade de cada problema, sendo algumas dessas opções
anunciadas de seguida.
3.6.2.1. Pregagens de fibra de vidro injectadas

É uma solução bastante simples dada a facilidade de montagem e são facilmente destruídas pelas
máquinas de escavação. São apropriadas para maciços com pouca percentagem de argila e em que a
resistência é dada sobretudo pelo ângulo de atrito. A eficiência depende de uma forte ligação entre o
maciço e a argamassa e isto em materiais argilosos coesivos é difícil obter.
3.6.2.2. Escavação por avanços

Numa escavação de um túnel em maciços fracos é geralmente aceite que a estabilidade da frente
depende da área exposta. Por isso, uma técnica muito usada é uma escavação por fases, na qual o túnel
é escavado em etapas em que a área da frente é bastante pequena para controlar. Esta técnica é
ilustrada na Figura 3.7.
Como se pode visualizar no exemplo da Figura, começa-se por escavar o canto superior esquerdo,
colocando-se o suporte definitivo na parede exterior e suportes temporários na parede interior e no
fundo. Estes suportes temporários têm que ser facilmente escaváveis para que se possa alargar
posteriormente o túnel. Pode ser betão projectado armado com fibra de vidro. Numa fase posterior
alarga-se o túnel, coloca-se o suporte definitivo e depois é escavada a parte inferior e colocado o
suporte definitivo. O fundo é geralmente em forma de arco invertido para uma melhor transmissão de
impulsos e reduzir assentamentos verticais.

Fig. 3.7 – Escavação por avanços [5]

3.6.2.3. Chapéus de enfilagem

Este método consiste na cravação de tubos circulares na frente da escavação e num perímetro circular
de forma a criar uma protecção em forma de guarda-chuva. Os tubos têm em geral 12m, o que permite
uma avanço na escavação de cerca de 8m, já que os 4m restantes ficarão sobrepostos com os tubos
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colocados no avanço anterior. Por vezes é combinado com outros suportes. Apesar da falta de
directrizes de desenho e de ferramentas analíticas, este tipo de suporte é uma poderosa ferramenta na
escavação de túneis, na qual nas mãos de um operador experiente, pode ser usada em maciços de
difíceis condições [5].

Fig. 3.8 – Chapéus de enfilagem [5]

3.6.2.4. Suporte metálico com juntas de cedência

Este método consiste na instalação de suportes metálicos com juntas de cedência, geralmente
embebidos dentro do betão projectado. O suporte tem uma rigidez inicial muito reduzida que permite
uma maior convergência das paredes do túnel. Por isso a pressão interna mobilizada é menor quando
comparado a um suporte rígido.

Fig. 3.9 – Suporte metálico com juntas de cedência [5]
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4
CRITÉRIO DE CEDÊNCIA DE HOEKBROWN E CLASSIFICAÇÃO GSI

4.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS
Estimativas de confiança das resistência e deformação características das massas rochosas são
requeridas por quase todas as formas de análise usadas no dimensionamento de obras subterrâneas,
entre outras. Hoek e Brown propuseram um método de obter estimativas da resistência de massas
rochosas, baseado numa avaliação da interligação dos blocos rochosos e no estado das superfícies de
descontinuidade entre os blocos. Este método foi modificado ao longo dos anos, dadas as
actualizações necessárias requeridas pelos seus utilizadores. A aplicação deste método a massas
rochosas de fraca qualidade requeriu algumas mudanças, e eventualmente o desenvolvimento de uma
nova classificação chamada Índice de Resistência Geológica (GSI). Uma maior revisão deste método
foi levada a cabo em 2002, necessária para a aplicação do critério a modelos numéricos, e para
actualizar a estimativa dos parâmetros de Mohr Coulomb. Uma modificação da estimativa do módulo
de deformabilidade do maciço rochoso foi levada a cabo em 2006 por Hoek e Diederichs [4].
4.2. CRITÉRIO DE HOEK-BROWN GENERALIZADO
O critério de Hoek-Brown Generalizado para maciços rochosos articulados é definido por [4]:


=



+  (


+ )


(4.1.)

onde  e  são a máxima e mínima tensões efectivas principais na cedência,
é o valor da constante

de Hoek-Brown para a massa rochosa,

e  são constantes que dependem das características ma massa rochosa, e

 é a resistência à compressão uniaxial da rocha intacta

As tensões normais e de corte estão relacionadas com as tensões principais através das seguintes
equações:
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Para usar o critério de Hoek-Brown na estimativa da resistência e deformabilidade de massas rochosas
articuladas, três propriedades da massa rochosa têm que ser estimadas. São as seguintes:
• A resistência à compressão uniaxial  da rocha intacta
• O valor da constante de Hoek-Brown  da rocha intacta, e
• O valor do índice de resistência geológica, GSI, da massa rochosa
4.3. PROPRIEDADES DA ROCHA INTACTA
Para as partes da rocha intacta que constituem a massa rochosa, a equação 4.1 simplifica-se para [4]:
 =  +  (




+ 1).


(4.5.)

A relação entre as duas tensões principais na rotura para uma dada rocha é definida por duas
constantes, a resistência à compressão uniaxial  e uma constante  . Sempre que seja possível os
valores destas duas constantes deveriam ser determinados por análises estatísticas dos resultados dos
ensaios triaxiais em amostras preparadas cuidadosamente.
É de realçar que a gama de valores da menor tensão principal ( ) para além do qual estes testes são
levados a cabo é crítica na determinação da confiança dos valores para as duas constantes. Derivando
os valores originais de  e  , Hoek e Brown usaram uma gama de 0 <  < 0.5 e, para ser
consistente, é essencial que a mesma gama seja usada em quaisquer ensaios triaxiais em laboratório
em provetes de rocha intacta.
Pelo menos cinco boas amostras deveriam ser usadas. Os teores de humidades deverão andar próximos
dos que se encontram no campo, para que não se obtenham resultados enganosos.
Uma vez obtidos os cinco ou mais resultados dos ensaios triaxiais, eles podem então ser analisados
para determinar a resistência da rocha intacta  e a constante  , tal como está descrito por Hoek e
Brown. Nesta análise, a equação 4.5 é reescrita da seguinte forma:
!=
onde x=  e y = ( −  )#

 " + 

Para n amostras a resistência à compressão uniaxial,  , e a constante
calculados da seguinte forma:
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e o coeficiente r2 são
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#
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(# =

=

Uma boa qualidade dos testes triaxiais deve dar um coeficiente de determinação r2 maior que 0.9.
4.4. INFLUÊNCIA DO TAMANHO DA AMOSTRA
A influência do tamanho da amostra sobre a resistência da rocha tem sido tema de discussão no mundo
da geotecnia e é geralmente assumido que há uma redução na resistência com o aumento do tamanho
da amostra. Com base na análise de dados publicados, Hoek e Brown têm sugerido que a resistência à
compressão uniaxial + de um provete de rocha de diâmetro  mm está relacionada com a resistência
à compressão uniaxial  de uma amostra de diâmetro 50 mm através da seguinte expressão [4]:
+ =  ,

50 ..


(4.10.)

Esta relação, em conjunto com os dados sobre a qual é baseada, está demonstrada na Figura 4.1.

Fig. 4.1 – Influência do tamanho da amostra na resistência da rocha intacta [4]
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O critério de cedência de Hoek-Brown, o qual assume o comportamento dos maciços rochosos como
isotrópicos, apenas deveria ser aplicado aos maciços rochosos na qual existe um suficiente número de
descontinuidades pouco espaçadas, com características idênticas das superfícies, em que pudesse ser
assumido um comportamento isotrópico envolvendo cedência das descontinuidades. Quando a
estrutura a ser analisada é grande e os blocos comparativamente pequenos, a massa rochosa pode ser
tratada como um material de Hoek-Brown.
No entanto, quando o tamanho dos blocos são da mesma ordem de grandeza que a estrutura em
estudo, ou quando uma das descontinuidades apresenta características muito diferentes das restantes, o
critério de Hoek-Brown não deverá ser aplicado [4].
4.5. ÍNDICE DE RESISTÊNCIA GEOLÓGICA (GSI)
A resistência de um maciço rochoso depende das propriedades das partes de rocha intacta e da
liberdade dessas partes deslizarem e rodarem debaixo de diferentes estados de tensão. Esta liberdade é
controlada pela forma geométrica das partes de rocha intacta assim como da condição das superfícies
das descontinuidades. Uma parte de rocha angular com superfícies de descontinuidades limpas e
rugosas irá ser mais resistente do que uma parte da rocha com características mais arredondadas e com
as superfícies das descontinuidades preenchidas por material fraco e alterado [4].
O Índice de Resistência Geológica (GSI), introduzido por Hoek e mais tarde por Hoek, Kaiser e
Bawden fornece um número que, quando combinado com as propriedades da rocha intacta, pode ser
usado na estimativa da redução da resistência da massa rochosa para diferentes condições geológicas.
Este sistema está apresentado na Figura 2.2 do capítulo 2, para maciços rochosos fracturados, e na
Figura 4.2 para maciços rochosos heterogéneos tipo flysch [4].
Durante os anos precedentes à introdução do sistema GSI, o valor do GSI era determinado com base
numa correlação directa com a classificação RMR (Rock Mass Rating) de Bieniawski’s. Contudo esta
correlação tem provado ser de confiança duvidosa, particularmente para maciços rochosos fracos e
para rochas com peculiaridades litológicas que não podem ser acomodadas ao sistema RMR de
Bieniawski’s. É por isso recomendado que o valor GSI seja estimado directamente das cartas das
figuras acima referidas [4].
A experiência mostra que muitos geólogos que usam estas cartas se sentem confortáveis com a
natureza qualitativa deste sistema e têm relativamente pouca dificuldade em chegar a um valor
estimado do GSI para os problemas em estudo. Por outro lado, muitos engenheiros sentem a
necessidade de um sistema mais quantitativo, na qual possam “medir” a dimensão física do caso em
estudo. Estes engenheiros têm por isso pouca dificuldade em compreender a importância da
incorporação da resistência da rocha intacta  na avaliação das propriedades do maciço rochoso.
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Fig. 4.2 – GSI para maciços rochosos heterogéneos (tipo Flysch) [4]

Uma questão que se coloca é se os tarolos das sondagens podem ser usados para estimar o valor do
GSI atrás das faces visíveis? Estes tarolos são o melhor recurso de dados em profundidade, contudo
tem que haver a noção de que é necessária uma extrapolação da informação unidimensional obtida nos
tarolos para a tridimensionalidade do maciço rochoso. Apesar disto, muitos engenheiros experientes
sentem-se confortáveis com este extrapolação.
A maior decisão a ser tomada está relacionada com o uso ou não deste sistema. Se o espaçamento das
descontinuidades são grandes comparadas com as dimensões do túnel, as tabelas GSI e o critério de
Hoek-Brown não deverão ser usadas e as descontinuidades deverão ser tratadas individualmente. Se o
espaçamento das descontinuidades é pequeno comparado com o tamanho da estrutura em causa, então
as tabelas GSI poderão ser usadas com confiança.
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Um dos problemas práticos que surge quando se avalia o valor do GSI no campo está relacionado com
os danos provocados pela escavação. Tal como está demonstrado na Figura 4.3, há uma diferença
considerável na frente de escavação entre um desmonte controlado do maciço e uma escavação
descontrolado provocada por explosão. Sempre que possível, deveria ser usada a parte da frente sem
danos para determinar o valor do GSI, desde que o objectivo maior seja determinar as propriedades do
maciço rochoso não danificado [4].

Fig. 4.3 – Comparação entre escavação controlada (à esquerda) e escavação descontrolada com explosivos [4]

A influência dos danos da escavação nas propriedades do maciço rochoso foi tida em conta na versão
de 2002 do critério de Hoek-Brown, tal como se demonstra nas seguintes expressões:
=

 /"0 ,

123 − 10
28 − 146

123 − 100
= /"0 ,
9 − 36
=

1 1 ;<=/
+ :/
− / #/ >
2 6

(4.11.)

(4.12.)

(4.13.)

D é um factor que depende do grau de perturbação devido aos danos do desmonte e da descompressão
do maciço. Pode variar entre 0 para maciços não perturbados até 1 para maciços muito perturbados.
Na Figura 4.4 encontram-se as orientações para a selecção do factor D.
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Fig. 4.4 – Guia para estimativa do factor D [4]

Note-se que o factor D apenas se aplica ao maciço perturbado e não à generalidade do maciço. A parte
não perturbada deverá ter um valor de GSI diferente. Por exemplo em túneis a zona perturbada por
vezes limita-se a 1 ou 2 m de espessura à volta do túnel e isto deveria ser aferido em modelos
numéricos como uma zona diferente e de pior qualidade do que a restante parte do maciço envolvente
[4].
A resistência à compressão uniaxial do maciço rochoso é obtida colocando  = 0 na equação 4.1,
resultando:
 =  .



(4.14.)
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e a resistência à tracção do maciço é:
? = −



(4.15.)

A equação anterior é obtida colocando  =  = ? na equação 4.1. Isto representa a condição de
tensão biaxial. Hoek demonstrou que para materiais frágeis a resistência à tracção uniaxial é igual à
biaxial.
4.6. MÓDULO DE DEFORMABILIDADE
4.6.1. VERSÃO DE HOEK E DIEDERICHS

Hoek e Diederichs (2005) examinaram todos os métodos empíricos para a determinação do módulo de
deformabilidade dos maciços rochoso e concluíram que nunhum desses métodos fornecia estimativas
fiáveis para a gama completa de condições dos maciços. Foram encontrados erros relativamente
graves para maciços de fraca qualidade e de boa qualidade. Através de um novo conjunto de dados
medidos na China e Taiwan, encontrou-se a equação que melhor se ajustava a estes dados. Esta
equação foi depois alterada de modo a incorporar o valor GSI e o factor de perturbação D do maciço.
A seguinte equação traduz o melhor ajuste a que se chegou [4]:
1 − 6/2
@AB (CD) = 100000 ,
:(EF#G;<=)/>
1+/

(4.16.)

Os dados do módulo de deformabilidade da China e Taiwan incluem informação da geologia e da
resistência à compressão uniaxial da rocha intacta. Esta informação permite uma análise mais
detalhada na qual a razão entre o módulo do maciço e o módulo da rocha intacta (Erm / Ei) pode ser
incluída. Usando uma razão dos módulos proposta por Deere em 1968, é possível estimar o módulo da
rocha intacta:
@ = CH. 

(4.17.)

Esta relação é útil quando os valores do módulo da rocha intacta não se encontram disponíveis ou
quando as amostras não se encontram em condições para que este parâmetro seja medido. Uma
detalhada análise dos dados da China e Taiwan, usando a equação anterior para estimar Ei resultou na
seguinte equação:
@AB = @ ,0.02 +

1+

1 − 6/2

/ :(IFG;<=)/>

-

(4.18.)

Na imagem seguinte encontra-se a tabela usada na selecção do valor do rácio dos módulos (MR), que
se encontra na equação 4.17.
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Fig. 4.5 – Guia para estimativa do factor MR [4]

4.6.2. CORRELAÇÃO EMPÍRICA PARA DETERMINAR O MÓDULO DE DEFORMABILIDADE

Uma outra equação, menos recente, que também pode ser usada para calcular o módulo de
deformabilidade do maciço rochoso, correlaciona o GSI e o valor da resistência da rocha intacta.
;<=
6

L
N
@AB = ,1 − - ∙ K
∙ 10 M
2
100

(4.19.)
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Esta equação só é válida para  <100 MPa, que é o caso das classes rochosas intersectadas pelo
túnel.
Esta equação é a que vai ser usada para determinar o módulo de deformabilidade da rocha intacta mais
à frente, quando se efectuarem as modelações.
4.7. PEQUENA REFLEXÃO SOBRE O USO DESTE CRITÉRIO DE CEDÊNCIA
Este critério de cedência, conjugado com a classificação GSI, veio trazer algumas vantagens para
efeitos de análises em determinados problemas da geotecnia. São apenas necessários conhecer três
parâmetros de input e através de um deles, o GSI, estabelecem-se correlações para a obtenção de
outros parâmetros necessários para o uso deste critério. E dado que em obra dificilmente se executam
ensaios, muitas vezes apenas se determina o GSI da frente de escavação, e por isso este critério pode
revelar-se muito importante em obra, porque permite corrigir os modelos usados de um modo
relativamente simples.
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5
RISCO EM OBRAS GEOTÉCNICAS

5.1. CONCEITO DE “RISCO”
5.1.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Ao conceito de “risco” está sempre associado o conceito de “oportunidade”.
Risco = P x V x I, em que:
• P é a probabilidade de um determinado valor ser maior que o valor limite. É um factor de
influência negativo
• V é a vulnerabilidade, exposição, desconhecimento prévio
• I é o impacto, os custos directos, indirectos, etc.
Oportunidade = P x V x I, em que:
• P é a probabilidade de um determinado valor ser menor que o valor limite. É um factor de
influência positivo
• V é a vulnerabilidade, exposição, desconhecimento prévio
• I é o impacto na redução do prazo, do custo. Está associado a um conhecimento prévio
Os riscos e oportunidades na engenharia civil estão ligados, dependentes e conjugados com:
• os contratos (assumir, trespassar ou partilhar riscos)
• o nível e o tipo de risco (financeiro, social, ambiental,etc)
• o conhecimento ou desconhecimento dos parâmetros em jogo
O conceito de risco só pode ser assumido quando existir uma percepção clara de que os parâmetros em
jogo num determinado sistema podem não ter exactamente as mesmas características que foram
assumidas. Se assim não fosse, esse era o domínio do determinismo e as variáveis em jogo seriam
perfeitamente conhecidas, sem qualquer dúvida. Nesse caso o conceito de risco não seria válido.
Percepção, exposição, vulnerabilidade, difusão, conhecimento, acontecimento, probabilidade, impacto,
etc., são termos da Teoria da Fiabilidade, da qual nascem os conceitos de risco em engenharia e nas
mais diversas áreas.
Focando apenas a actividade da engenharia, ela é geradora de inúmeros aspectos e acontecimentos que
expõem as pessoas (risco humano e social), o ambiente (paisagem, fauna e flora) ou as economias
associadas a riscos, muitas vezes enquadrados juridicamente (lei do ruído, lei da segurança e saúde,
etc).
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A tendência europeia é a de todos estes aspectos ficarem sob a cobertura de um único Plano de Risco e
sob a responsabilidade do Gestor de Risco. É o assumir da transversalidade deste problema.

5.1.2. O RISCO NA CONSTRUÇÃO

Nas obras de engenharia civil o risco apresenta-se sempre (ou tendencialmente sempre) como:
• sucessão ou encadeamento de acontecimentos negativos (imprevistos ou imprevisíveis,
não percepcionados ou não perceptíveis)
• corrente de factos que podem iniciar-se no projecto, pelos consultores, passar pelo (ou
para) o contrato, pela preparação da obra e pela própria obra
• mais de um facto desfavorável, como por exemplo o excesso de chuva associado a uma
insuficiência de drenagem.
Os construtores são por natureza os primeiros a ficar expostos aos riscos. O Dono de Obra,
tendencialmente, pretende trespassar o risco, por exemplo, através da Concepção-Construção. Este
facto de trespassar riscos não é possível para tudo. Não se podem trespassar responsabilidades do que
é desconhecido das partes ou de uma delas, no acto temporal do contrato, isto em boa fé. Os
projectistas e o projecto estão também sujeitos a estas regras.
Uma melhor compreensão e aceitação desta realidade levou recentemente a atitudes mais inteligentes e
racionais de partilha de risco, em vez do trespasse. O recurso a especialistas jurídicos na área do Risco
Contratual é uma boa solução como medida empresarial preventiva.
Um estudo de caracterização de risco é fundamental e um instrumento económico/financeiro para o
“decisor”, quase obrigatório no mercado Norte Americano, Japonês, Alemão, etc. e ignorado no
mercado europeu e nos mercados emergentes.
5.2. CONCEITO DE RISCO NA GEOTECNIA
5.2.1. A MAGNITUDE EM CAUSA

Quando se fala em riscos, os mais visíveis são os factos que causam acidentes e colapsos. Todavia os
mais frequentes e que existem sempre são os riscos financeiros, falhas de estratégias, planeamento,
desempenho, etc. Estes também são riscos e frequentemente elevados nas obras geotécnicas. Note-se
que as obras são frequentemente de valor elevado, e as geotécnicas ainda mais.
Nas áreas não geotécnicas (estruturas, pavimentos, drenagens, etc) naturalmente que o
desenvolvimento e concretização de ideias e projectos estão sujeitos a riscos. Contudo estão mais
mitigados por legislação, o conhecimento prévio dos parâmetros (e é aqui que tudo tem início) é de
maior confiança. Os cadernos de encargos e demais enquadramentos administrativos contratuais são
de mais fácil entendimento e compreensão mútua.
A magnitude dos riscos associados a obras geotécnicas é potencialmente elevada. Os riscos são:
• avaliados / avaliáveis (Risk assesement) e
• controlados / controláveis (Risk Management).
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5.2.2. VARIÁVEIS, INCERTEZAS E SURPRESAS

Num determinado sistema existem parâmetros ditos “Variáveis” quando previamente se reconhece que
a sua variabilidade é caracterizada e quantificável, porque obedecem a regras e tendências de uma
distribuição. Neste caso pode-se aplicar a estatística, e previamente enquadrar os parâmetros nas
previsões, sondagens, domínios, zonamentos, extrapolações, valores característicos, etc.
Num sistema existem “Incertezas” quando se conhecem ou a sua probabilidade de ocorrência é
reconhecida como elevada, contudo não se consegue qualificar (no espaço e no tempo) nem
quantificar. Como exemplos: cavernas em calcáreos e os veios de quartzitos em rochas magmáticas
relacionados com os túneis. Nestes casos sabe-se à partida que determinados problemas podem ocorrer
durante a obra mas não foi possível identificá-los na fase de projecto.
Num sistema existem ainda as “Surpresas” quando não foi possível imaginar, à luz do melhor
conhecimento, que determinado problema ou fenómeno ocorresse.

5.2.3. OS ESTUDOS GEOTÉCNICOS SÃO UMA PREVISÃO. QUAIS AS CONSEQUÊNCIAS?

Os estudos de geotecnia são baseados em sondagens e reconhecimentos de campo. São, de facto, uma
previsão de ocorrência de valores para os parâmetros em jogo. São igualmente extrapolações de
amostragens em domínios restritos para valores amplos e abrangentes.
Esquecer este facto é ir por uma caminho errado e causador de graves problemas. Compreendê-lo bem
nem sempre se afigura uma tarefa fácil para quem não está por dentro das questões mas é bom discutir
estes assuntos neste patamar de conhecimento.
O que acontece frequentemente é que na passagem dos documentos desenvolvidos por geólogos e
geotécnicos para os projectistas e construtores, perde-se a percepção do nível de confiança subjacente
aos estudos efectuados. Pode acontecer os projectistas passarem a acreditar que a informação
transmitida é exacta, enquanto que quem a produziu sabia que não era assim. Existe algum trabalho
nesta área do Risco na Previsão Geotécnica.
O desconhecimento do que se passa no sub-solo é um facto que se tenta reduzir para valores e níveis
aceitáveis para ambas as partes do contrato.
Com base nesta ideia, então qualquer projecto apresentado para construção é em si uma previsão.
Assumir este facto é fundamental mas difícil. Trata-se, em cadeia, de assumir que as medições, custos,
planeamento e tudo o resto em redor da obra está sujeito a uma confirmação durante a mesma. Claro
que existem mecanismos diversos para reduzir esta realidade mas nunca eliminá-la. Isso seria a
situação impossível de risco nulo. Os próprios modelos usados são também uma aproximação.
O engenheiro em obra não tem que conhecer os modelos nem os estudos profundos do projectista, mas
tem que suspeitar daquilo que pode induzir riscos por ser diferente do que o projectista possa ter
pensado. Uma conversa entre os dois, muito focada neste aspecto pode ser muito útil para reduzir os
riscos durante a obra.
5.3. ALGUNS ASPECTOS CRÍTICOS DA GEOTECNIA. OS TERRENOS
O engenheiro na obra é confrontado muitas vezes com situações de passagem de projecto para obra em
que está a assumir riscos muito importantes, sem que de tal se aperceba. Alguns casos são apenas
riscos financeiros. Por exemplo, numa escavação o terreno é mais resistente, mais abrasivo que o
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entendido no contrato. Outros casos são até impeditivos da possibilidade de executar a obra, embora
não de acidentes, como por exemplo o atravessamento de linhas férreas por empurre, com terrenos que
foram previstos como solos e são rochas. Infelizmente, em muitos casos são provocadores de
acidentes.
A percepção do risco é matéria muito séria, e nestes casos é obrigação das empresas enquadrar o
assunto em termos jurídicos, contratuais e técnicos. Não se pode exigir às empresas que tenham na
obra especialistas que interpretem, a tempo, as condições geotécnicas que vão ocorrendo mas existem
fenómenos evidentes ou de fácil compreensão para um engenheiro que os alerte para a interrupção da
obra, com a necessidade de execução de medidas urgentes. E estas paragens afectam a obra em termos
de tempo de execução e custo final, e por isso as derrapagens são muito frequentes…
Durante muito tempo o ensino da geotecnia dividiu os terrenos em solos e rochas. Esta divisão do
ensino, simplificadora e facilitadora, é fonte de muitas confusões na aplicação dos modelos às
realidades encontradas durante a execução da obra. Contudo a gama de terrenos que não são solos nem
rochas é enorme. Por isso é importante reflectir bem sobre este assunto, dado que estas questões são
pouco faladas mas podem tornar-se críticas. Muitas vezes os terrenos são da gama solos&rochas. O
facto do projectista ter feito uma interpretação para estes terrenos ditas como trocadas (ver apenas
como solo ou rocha) pode ter consequências económico-financeiras e de riscos bastante graves. Para
além de outras implicações mais que terá no resultado final da obra.
Sendo assim vai-se fazer uma pequena listagem sobre algumas características típicas dos solos e
rochas.
Para os solos:
• fraca resistência. Atrito entre 12 a 27 graus? E coesão? É estável no espaço e no tempo ou
desaparece com a descompressão?
• razoável homogeneidade
• muitos solos têm uma coesão absolutamente dependente do teor de humidade. É um facto
pouco reconhecido nas obras e fonte de acidentes. São solos margosos, argilosos,
residuais.
• a descompressão reduz características
• a granulometria é um factor importante
• quando se executam obras noutros países, novos terrenos aparecem nas quais os
engenheiros podem não estar preparados para as diferenças.
Para as rochas:
• frequentemente forte heterogeneidade não reconhecida nos estudos geotécnicos. Este
aspecto obriga a alterar procedimentos construtivos, e isso pode ter implicações diversas
nos resultados finais obtidos
• forte abrasividade e fracturação
• tensões horizontais inesperadas
• algumas rochas, como os arenitos, apresentam-se por vezes com diferente grau de
amadurecimento, no mesmo local.
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5.4. O RISCO ASSOCIADO AO CRITÉRIO DE CEDÊNCIA DE HOEK-BROWN
5.4.1. O COMPORTAMENTO APÓS A ROTURA

Recorrendo a modelos numéricos para estudar a progressiva cedência do maciço, é necessário
conhecer as características e o comportamento do maciço após o pico da sua resistência. Em alguns
destes modelos, o critério de Hoek-Brown é tratado como um critério de cedência e as análises são
levadas a cabo recorrendo à teoria da plasticidade. Não estão estabelecidas regras para lidar com este
problema, contudo baseado em experiências de análises numéricas de problemas práticos, existem
algumas sugestões para consideração das características do maciço após o pico de resistência [4]. Para
maciços rochosos fracos é aconselhado um comportamento elástico-plástico, como mostra a Figura
5.1. Neste trabalho, as características do maciço rochoso são consideradas segundo este modelo.

Fig. 5.1 – Modelo de comportamento de maciços rochosos [4]

5.4.2. FIABILIDADE DAS ESTIMATIVAS DE RESISTÊNCIA DOS MACIÇOS ROCHOSOS

Quando se usam determinadas técnicas para estimar as características de resistência e de
deformabilidade de maciços rochosos fracturados, características essas usadas para o
dimensionamento de certos problemas em maciços rochosos, muitos dos utilizadores consideram
apenas a “média” ou as propriedades médias. Contudo todas essas propriedades exibem uma
distribuição à volta do valor médio, mesmo debaixo das melhores condições. E estas distribuições
podem ter um impacto significativo sobre os cálculos de dimensionamento.
Dos três parâmetros de input necessários para a aplicação do critério de cedência de Hoek-Brown, dois
são propriedades determinadas em laboratório (σci e mi) e um por experiência visual (GSI). Neste
último muitos geólogos tentam ir a uma situação limite e encontrar um valor exacto do GSI para um
determinado maciço rochoso. A geologia não empresta tal precisão e simplesmente não é realístico
atribuir apenas um único valor. O que deve ser feita é atribuir um intervalo de possível variação do
GSI, em determinadas situações um intervalo mais curto, noutras menos. Os dois parâmetros de
laboratório deveriam ser determinados por ensaios triaxiais em amostras preparadas cuidadosamente
[4].
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É assumido que estes três parâmetros podem ser representados por distribuições normais, como a que
se encontra, a título de exemplo, na Figura 5.2. Os desvios atribuídos a estas três distribuições são
baseadas em programas para problemas geotécnicos desenvolvidos por autores experientes. De
qualquer forma, torna-se prudente assumir desvios padrões suficientemente largos para os parâmetros
de input.

Fig. 5.2 – Distribuição normal assumida para os parâmetros de input [4]

Como conclusão, pode-se afirmar que a incerteza associada à estimativa das propriedades dos maciços
rochosos tem um importante impacto no dimensionamento de escavações em maciços rochosos. A
experiência mostra que até quando se utiliza as melhores estimativas disponíveis, a gama dos factores
de segurança é inconfortavelmente larga. As gamas podem ser alarmantes quando as técnicas de
estimativa não são de boa qualidade e são usados procedimentos de laboratório inadequados.
Dada a dificuldade em atribuir valores numéricos às propriedades dos maciços rochosos, é pouco
provável que num futuro próximo se desenvolvam métodos “precisos” para essas estimativas. Por isso,
qualquer utilizador do critério de cedência de Hoek-Brown ou outro equivalente não deverá assumir
que a estimativa das propriedades das rochas produzem unicamente valores de confiança.
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6
MODELAÇÃO NUMÉRICA DE TRÊS
SECÇÕES DO TÚNEL DA TROFA

6.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS
Neste capítulo vai ser explorada uma ideia base deste trabalho: a forma como o carácter probabilístico
do parâmetro GSI e o modelo geológico-geotécnico influenciam a previsão do comportamento do
túnel.
Como já foi descrito num capítulo anterior, foram definidas três classes para o maciço rochoso: RC1,
RC2 e RC3. A primeira é a que tem melhor qualidade e as outras duas são sucessivamente mais fracas.
Foram modeladas três secções do túnel, em que em cada uma delas a frente de escavação é controlada
por uma classe de maciço rochoso diferente.
Antes da escolha das secções a analisar, foi efectuada uma visita à obra e após uma análise de todas as
secções monitorizadas, análise essa envolvendo algumas das pessoas que acompanham diariamente a
obra, foram escolhidas as secções que davam a sensação de estarem melhor monitorizadas. São elas as
secções 0Km+597m, 0Km+676m e 0Km+744m. Na primeira delas a frente de escavação é controlada
pela classe rochosa RC3, na segunda por RC2 e na terceira por RC1.
Com as monitorizações destas três secções e com o GSI determinado em obra é então possível
expandir a ideia base já referida e fazer comparações entre o que é admitido e esperado em projecto,
com uma dose de incerteza maior ou menor, e o que de facto se verifica aquando da escavação do
túnel.
Antes de mais convém realçar alguns aspectos chave desta análise. Em primeiro lugar convém realçar
o seguinte: a execução de um túnel é um processo bastante complexo. Ao contrário de outros tipos de
obras de engenharia civil, as obras geotécnicas envolvem o meio natural, solo ou rocha. E por isso são
obras que podem envolver riscos que por vezes são relativamente altos. Na própria caracterização dos
materiais está sempre associada uma maior incerteza aos parâmetros que os caracterizam, incerteza
essa maior do que em certos materiais como por exemplo o betão. Outro aspecto a realçar é o facto das
secções serem analisadas através do modelo de comportamento de Hoek-Brown, em que um dos
parâmetros-chave é o GSI. E como já foi referido este parâmetro tem sempre induzida uma
subjectividade na forma como é determinado. Por último convém referir que o programa de cálculo
automático usado é um pouco limitado. Compreenda-se que a noção de limitado tem a ver com o
objectivo de estudar um fenómeno complexo que se desenvolve em três dimensões (3D) com um
programa de cálculo bidimensional.
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Antes de se proceder às análises que foram referidas vai ser feita uma pequena referência ao programa
de cálculo utilizado, o Phase2.
6.2. PROGRAMA DE CÁLCULO PHASE2
Phase2 é um programa de cálculo desenvolvido pela Rocscience de análise bidimensional através do
método dos elementos finitos, utilizado principalmente no cálculo de tensões e deslocamentos em
escavações subterrâneas. Com o desenvolver do programa foram adicionadas várias opções de análise,
sendo permitido resolver uma vasta gama de problemas de geotecnia e engenharia civil para além da
análise de túneis. Phase2 permite analisar escavações em solos e rochas, permite considerar escavações
faseadas, aplicar vários materiais ao mesmo tempo, modelar um comportamento elástico ou elastoplástico dos materiais envolvidos, aplicar suportes como pregagens, betão projectado, geossintéticos,
etc., aplicar campos de tensão gravíticos ou constantes, simular descontinuidades, analisar a
estabilidade de taludes através da redução da tensão de corte, entre outros.
É uma poderosa ferramenta de trabalho que utiliza o Método dos Elementos Finitos (MEF), uma via
numérica possível para resolver problemas relacionados com escavações em maciços rochosos. Este
método, pela sua grande capacidade de adaptação e facilidade de utilização, tem vindo a ser cada vez
mais utilizado não só nesta matéria, mas nos vários problemas de modelação numérica em Geotecnia,
assim como noutras áreas da engenharia.
A formulação do MEF baseada nos deslocamentos, na qual as incógnitas do problema são os
deslocamentos nodais, engloba resumidamente as seguintes operações:
a. Discretização do domínio, que consiste na subdivisão do domínio em zonas, denominadas
elementos finitos que se ligam entre si por intermédio de nós situados nas suas fronteiras;
b. Selecção das funções de interpolação que definem aproximadamente o campo dos
deslocamentos no interior do elemento finito, em função do comportamento dos seus nós
(estas funções podem ser polinomiais, trigonométricas ou de outro tipo);
c. Obtenção das matrizes de rigidez dos elementos recorrendo ao teorema dos trabalhos
virtuais ou ao princípio da energia potencial mínima;
d. Construção da matriz de rigidez global e do vector de solicitação global tendo em
consideração a contribuição de cada elemento finito;
e. Consideração das condições-fronteira, resolução do sistema de equações permitindo a
obtenção dos deslocamentos nodais incógnitos e as reacções de apoio em nós de
deslocamento prescrito;
f. Determinação através das funções de aproximação dos deslocamentos no interior dos
elementos e posteriormente as deformações e as tensões.
No que diz respeito à modelação de túneis, este programa é um pouco limitado por ser bidimensional,
tendo que ser usadas determinadas simplificações para simular determinados fenómenos como por
exemplo os efeitos de arco no avanço da frente de escavação. E por ser bidimensional não se consegue
modelar os materiais atrás e à frente da frente de escavação, sendo por isso assumidos os mesmos
materiais na direcção que não pode ser modelada.
Apesar das limitações é uma ferramenta bastante útil e prática de usar, conferindo uma rapidez
considerável aos cálculos efectuados.
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6.3. FASEAMENTO CONSTRUTIVO E REVESTIMENTOS PRIMÁRIOS
A equipa projectista definiu o faseamento construtivo e os revestimentos a empregar para cada classe
do maciço com base na classificação RMR de Bieniawski desenvolvida desde 1973. Esta classificação
permite a divisão do maciço em classes de uma forma muito simples, baseada na avaliação ponderal
de diversos itens.
Embora as orientações gerais da classificação se tenham mantido com o decorrer do tempo, vários
autores têm sugerido e recomendado algumas adaptações, procurando traduzir com estas a evolução
dos sistemas de construção e de revestimento existentes, bem como importantes factores locais
relacionados com a natureza geológica de algumas formações. Particular destaque merece o trabalho
de Romana Ruiz (2003), que procurou desenvolver e adaptar o RMR às condições existentes na
Península Ibérica em termos de maciços rochosos e de equipamentos de construção. Atendendo ao
exposto, na definição do faseamento construtivo e do revestimento primário a utilizar, procurou-se
aplicar a nova metodologia sem contudo esquecer a classificação original de Bieniawski.
Com base na classificação obtida pelas duas metodologias foi possível, recorrendo a ábacos e tabelas
deduzidas pelos autores, efectuar um pré-dimensionamento, quer do faseamento construtivo, quer do
revestimento primário a utilizar no túnel. Baseando-se nas duas classificações obteve-se um padrão
acerca do faseamento construtivo e do revestimento a adoptar. O resultado deste trabalho é
apresentado nos Quadros 6.1 e 6.2, onde se pode constatar o resumo das soluções propostas para cada
uma das classes rochosas consideradas. Pode-se observar que o avanço da frente de escavação
relativamente à colocação do revestimento é diminuído, desde a distância de 3 até 1m, em função da
degradação das características do maciço, traduzida pela redução existente no valor do RMR. Este
aspecto também influencia o processo de escavação, tendo-se considerado que nas melhores zonas do
maciço o desmonte pode ser efectuado em apenas duas etapas de escavação, a abóbada e o rebaixo
(faseamento tipo I). Igual parcialização, mas com menores avanços, poderá ser adoptada quando a área
intersectada pelo túnel for ainda controlada pela classe rochosa RC2 (faseamento tipo IIA). Nas zonas
rochosas de piores características, a solução prevê que o rebaixo seja efectuado por três etapas
construtivas. A primeira comporta a escavação de uma trincheira central, enquanto que as outras
consistem na abertura dos nichos laterais anexos à trincheira (faseamento tipo III).
Relativamente ao revestimento primário a utilizar, a diferença entre as duas zonas de melhores
características encontra-se na maior densidade da malha de pregagens e na maior espessura do betão
projectado a utilizar na zona RC2 (revestimento primário RP2) face à RC1 (revestimento primário
RP1).
Por sua vez, na zona RC3, o revestimento a adoptar é bastante diferente do exposto anteriormente e
consiste na utilização de cambotas treliçadas afastadas de 1m e de betão projectado, não havendo lugar
à instalação de pregagens (revestimento primário RP3).
Mais à frente, quando se analisar cada secção em particular, em que para cada uma delas existe um
faseamento e um revestimento primário diferente, serão mostrados os desenhos com tudo o que
acabou de ser descrito.
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Quadro 6.1 – Solução adoptada para o faseamento construtivo

Classes
rochosas

RMR

RC1

Faseamento construtivo
Designação

Avanço (m)

Parcialização

46-56

I

3

Abóbada/
Rebaixo

RC2

33-44

II

2

Abóbada/
Rebaixo

RC3

20-26

III

1

Abóbada/
Rebaixo

Quadro 6.2 – Solução adoptada para o revestimento primário

Revestimento primário

Classes
rochosas

RMR

RC1

46-56

RP1

4

1.5x1.5

10/5

Sim

-

RC2

33-44

RP2

4

1.5x1.0

15/10

Sim

-

RC3

20-26

RP3

-

-

25

Sim

1

Designação

Pregagens
L (m)
Malha

Betão projectado
e (cm)
Fibras

Cambotas
afastamento (m)

6.4. ANÁLISE DA SECÇÃO 0KM+744M (CONTROLADA POR RC1)
6.4.1. FASEAMENTO CONSTRUTIVO E REVESTIMENTO PRIMÁRIO

Nos Quadros 6.1 e 6.2 são descritos o faseamento construtivo e o revestimento primário utilizados
nesta secção. Contudo o faseamento construtivo vai ser descrito de forma mais pormenorizada.
As etapas do faseamento construtivo para a secção em análise são as seguintes:
1. Escavação da galeria superior em secção plena por avanços de 3.0m de desenvolvimento
máximo
2. Aplicação do revestimento primário sistemático na abóbada da galeria
3. Escavação da meia secção inferior em secção plena por avanços de 6.0m de
desenvolvimento máximo
4. Aplicação do revestimento primário pontual nos hasteais da galeria (5cm de betão
projectado)
5. Betonagem das sapatas
6. Aplicação do sistema de drenagem e de impermeabilização
7. Betonagem do revestimento secundário (hasteais e abóbada)
8. Execução dos restantes trabalhos de construção civil e de especialidade
A figura seguinte ilustra o revestimento primário utilizado e as duas partes de escavação da secção
(meia secção superior e meia secção inferior) separadas pela linha azul.
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Fig. 6.1 - Faseamento construtivo e revestimento primário

6.4.2. MODELAÇÃO DAS ETAPAS DE ESCAVAÇÃO NO PROGRAMA DE CÁLCULO

Para que se possa analisar o comportamento desta secção no programa de cálculo é necessário criar
um modelo de simulação no programa das várias fases de escavação.
Como já foi referido anteriormente neste trabalho, simular um fenómeno que se desenvolve
tridimensionalmente através de um programa de cálculo bidimensional torna-se uma tarefa um pouco
difícil. Uma das principais dificuldades encontradas é simular o efeito de arco que se verifica quando
se escava uma determinada zona do maciço rochoso. Antes de se colocar o revestimento primário a
secção revela fragilidades de auto-sustentação e a pressão das terras que se encontra acima da mesma é
transferida para o maciço envolvente através de um fenómeno denominado por efeito de arco. Ora
sendo este um fenómeno 3D então terá que ser modelada no programa uma fase de simulação deste
efeito.
Nesta simulação é preciso ainda ter em conta as simplificações que são admitidas. Divide-se as classes
rochosas admitidas em camadas homogéneas e horizontais. É óbvio que isto é irreal, dado que o
maciço é um meio contínuo e não há uma separação bem definida das camadas rochosas que são
admitidas.
Depois destas pequenas explicações, que também se adequam às outras secções analisadas, vão ser
então enumeradas as etapas do processo de desmonte do maciço consideradas no modelo do programa
Phase2.
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As fases modeladas são as seguintes:
1. Estado de tensão inicial do maciço (K0=0.5)
2. Alívio de 50% das tensões aplicadas sobre os elementos a serem escavados na meia
secção superior, para simular o atraso da colocação do suporte primário e o denominado
efeito de arco. Além de se proceder ao alívio de 50% das tensões instaladas nos
elementos a serem escavados, minorou-se o módulo de deformabilidade desses elementos
para valores próximos de zero. Ao material com estas características denominou-se
“material fictício”.
3. Colocação do suporte primário na meia secção superior e alívio dos restantes 50% das
tensões iniciais nos elementos a serem escavados
4. Alívio de 50% das tensões aplicadas sobre os elementos a serem escavados na meia
secção inferior, para simular o atraso da colocação do suporte primário e o denominado
efeito de arco. Além de se proceder a este alívio, minorou-se o módulo de
deformabilidade desses elementos para valores próximos de zero. Por isso denominou-se
“material fictício” os elementos a serem escavados
5. Colocação do suporte primário na meia secção inferior e alívio dos restantes 50% das
tensões iniciais nos elementos a serem escavados
6.4.3. INSERÇÃO DA SECÇÃO EM ESTUDO NO MACIÇO ROCHOSO (PROJECTO)

No projecto inicialmente elaborado, com base nas sondagens e ensaios realizados, foi efectuada uma
previsão da variação das três classes rochosas ao longo do traçado do túnel, assim como a variação do
nível freático ao longo do mesmo. Na imagem seguinte é apresentada a secção em estudo, onde se
pode visualizar as camadas intersectadas pelo túnel e a posição do nível freático, sendo que tudo isto é
apenas uma previsão inicial do projecto. A secção está definida na imagem pela linha a preto,
enquanto que o túnel está representado pela linha a rosa.

Fig. 6.2 – Secção em estudo (linha a preto)
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6.4.4. ESTUDO DO COMPORTAMENTO DO TÚNEL COM BASE NO PROJECTO INICIAL
6.4.4.1. Traços gerais da modelação no programa

Numa fase inicial de projecto as incertezas ainda são muitas. É definido um intervalo de variação
possível para as características dos materiais. A variação das classes rochosas ao longo do traçado
também constitui uma fonte de incertezas.
A primeira análise a ser efectuada teve por base todas as considerações feitas no projecto inicial. As
propriedades dos materiais têm os valores médios considerados nessa fase, as espessuras das classes
rochosas que intersectam a secção são as que constam no perfil geológico-geotécnico e o nível freático
está de acordo com informação obtida na sondagem mais próxima (11.5m acima do coroamento).
Sendo assim são apresentadas no quadro seguinte todas os valores usados neste cálculo para as
propriedades das diferentes classes rochosas.

Quadro 6.3 – Propriedades das classes rochosas

Classe
rochosa

γ
3
(kN/m )

ν

E (MPa)

GSI

σ ci
(MPa)

mi

RC1

27

0.2

3000

40

25

14

RC2

26.5

0.2

1150

25

15

12

RC3

26

0.2

350

15

7.5

10

A Figura 6.3 mostra as camadas introduzidas no programa de cálculo e a secção do túnel. Pode-se
verificar que foi considerada uma sobrecarga de 20 KPa à superfície. A razão pela qual isto foi
considerado tem a ver com o facto da equipa projectista ter considerado nos seus cálculos esta
sobrecarga, em todas as secções modeladas.
Um aspecto muito importante a referir nesta modelação (assim como em todas as outras) tem a ver
com a consideração do nível freático. A introdução do mesmo numa posição correspondente à que
constava na sondagem mais perto, juntamente com a consideração de um revestimento primário
estanque é pouco realista e demasiado gravosa. Esta situação condiciona muito os resultados obtidos.
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Fig. 6.3 – Imagem geral da modelação efectuada

Foram colocados apoios de roletes nos lados, que impedem movimentos horizontais do maciço e em
baixo apoios duplos, impedindo deslocamentos nas direcções horizontal e vertical. A malha é de
elementos triangulares de três nós.
A consideração de K0 igual a 0.5 teve a ver com o facto do maciço rochoso estar a poucos metros de
profundidade.
Quanto ao valor de D, factor de perturbação do maciço provocado pelo desmonte, considerou-se zero.
As características do betão projectado utilizado encontram-se no quadro abaixo.
Quadro 6.4 – Propriedades do betão projectado

Material

Espessura
(cm)

E (MPa)

Resistência à
compressão (MPa)

ν

Betão projectado
na abóbaba

10 (abóbada)
5 (rebaixo)

10000

25

0.2

As características das pregagens utilizadas encontram-se no Quadro 6.5.
Quadro 6.5 – Propriedades das pregagens
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Propriedades das pregagens

Valor

Resistência à tracção (MN)

0.298

Módulo de Elasticidade (MPa)

193000

Resistência ao corte (MN/m)

0.275

Rigidez ao corte (MN/m/m)

300

Resistência à tracção residual (MN)

0.298
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6.4.4.2. Fases consideradas no programa

No quadro seguinte estão ilustradas as principais fases do processo construtivo modeladas no
programa Phase2, fases essas já descritas no ponto 6.4.2 do presente trabalho.
Quadro 6.6 – Fases introduzidas no programa

Fase 1 - Estado inicial de tensão

Fase 2 - Inserção do material fictício na meia
secção superior e alívio de 50% da tensão
inicial na zona da abóbada

Fase 3 – Colocação do suporte primário na
meia secção superior e escavação

Fase 4 – Inserção do material fictício na meia
secção inferior e alívio de 50% da tensão
sobre os materiais a serem escavados

Fase 5 – Colocação do suporte primário na meia secção inferior e escavação
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6.4.4.3. Monitorização do túnel

Parte essencial deste trabalho engloba a medição de deslocamentos no túnel. Ora na obra em questão,
e em particular nas secções com faseamento construtivo e suporte primário idênticos aos da secção em
questão, as monitorizações são efectuadas em cinco pontos, evidenciados na imagem seguinte.

Fig. 6.4 – Pontos de monitorização na secção em análise

6.4.4.4. Resultados da monitorização

Antes de se efectuar qualquer comparação entre o que é modelado no programa e os resultados reais
dos deslocamentos, é necessário obviamente conhecer estes últimos. A Figura 6.5 traduz os resultados
da monitorização efectuada à secção em análise. Aquilo que é medido é a variação de comprimento
das cordas evidenciadas na Figura 6.4, ou seja, é medido o deslocamento relativo entre os dois pontos
de cada corda. Embora os movimentos do túnel sejam tridimensionais, por simplificação considera-se
que os resultados obtidos na obra traduzem apenas os deslocamentos dos pontos em questão na
direcção transversal do túnel.
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Fig. 6.5 – Resultados da monitorização em obra para a secção em questão

Antes de fazer qualquer comparação entre deslocamentos medidos, convém realçar um aspecto
importante. Os deslocamentos medidos em obra e que acabam de ser apresentados reflectem as
medições efectuadas depois de aplicado o betão projectado. Se se falar das três cordas que se
encontram na meia secção superior, a aplicação do betão projectado corresponde à terceira fase do
programa de cálculo. Ou seja os deslocamentos reais são medidos com um determinado atraso para o
início da escavação. Por isso comparar os resultados finais do programa com os finais medidos na obra
não será muito boa opção. Então o que foi feito foi comparar a diferença de deslocamentos das três
cordas referidas entre o momento de início de escavação da meia secção inferior e o final da escavação
da secção. Para as cordas que englobam os pontos monitorizados dentro da meia secção inferior não
irão ser comparados deslocamentos devido ao facto da monitorização apenas ser começada numa
altura que no programa corresponde já à última fase. Na figura 6.5 não está assinalado o início do
rebaixo, contudo foi recolhida a informação necessária diante dos responsáveis na obra e o início dessa
parte da escavação corresponde no gráfico a uma data posterior a 12 de Dezembro em que os
deslocamentos das cordas se encontram mais ou menos estabilizados.
Sendo assim a diferença da convergência da corda 2-3 no período tido como referência para
comparação é de cerca de 6.5 mm. Quanto às cordas 1-2 e 1-3 têm convergências ligeiramente
diferentes nesse período, e dado que no programa de cálculo, devido à simetria do modelo o resultado
é o mesmo para as duas cordas, irá ser tomado um valor médio das convergências dessas duas cordas.
A diferença de convergência no período de referência para a média das duas cordas é de cerca de 2.75
mm.
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6.4.4.5. Resultados da análise

Na análise do comportamento da secção com os parâmetros de projecto, os deslocamentos verticais e
horizontais finais nos pontos monitorizados encontram-se nas figuras seguintes.

Fig. 6.6 – Deslocamentos verticais finais do túnel para a secção 0Km+744m e com parâmetros de projecto

Fig. 6.7 – Deslocamentos horizontais finais do túnel para a secção 0Km+744m e com parâmetros de projecto

Repare-se que nas imagens apenas se apresentam os deslocamentos de apenas dois pontos. A razão de
não aparecer os valores no outro ponto do hasteal direito (ponto 3 na imagem 6.4), tem a ver com o
facto da modelação no programa ser simétrica e por isso os deslocamentos desse ponto serem iguais
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(em módulo, na horizontal) ao ponto representado no hasteal esquerdo. Esta consideração é válida para
todas as análises efectuadas.
A convergência das cordas diagonais e da corda horizontal nas quatro fases do programa de cálculo
(quatro porque na fase de estado inicial de tensão os deslocamentos são irrelevantes) está representada
nos gráficos seguintes:

Convergência das cordas 1-2 e 1-3
Conergência (mm)

6
5
4
3
2
1
0
2

3

4

5

Fases do programa de cálculo
Fig. 6.8 – Gráfico da convergência das cordas diagonais na secção 0km+744m e com parâmetro de projecto

Convergência da corda 2-3
Convergência (mm)

8
6
4
2
0
2

3

4

5

Fases do programa de cálculo
Fig. 6.9 - Gráfico da convergência da corda horizontal na secção 0Km+744m e com parâmetros de projecto

Quanto às cordas diagonais, a diferença na convergência provocada pelo rebaixo é de 2.48 mm, o que
é um valor inferior aos 2.75 mm medidos na obra. Quanto à corda horizontal, a diferença na
convergência é de 6.73 mm, valor superior ao medido em obra. Contudo os valores obtidos pelo
programa e da obra estão relativamente próximos.
Na imagem 6.10 é evidenciada a zona plastificada em volta do túnel e os esforços axiais nas
pregagens. Como se pode visualizar, as pregagens envolvem a zona plastificada, o que se torna uma
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boa referência para a análise em causa. Contudo parece ser demasiado excessiva, talvez fruto da
consideração do revestimento estanque. Quanto à pregagem mais esforçada (número 9), o nível do
esforço está bastante longe da sua capacidade máxima. A pregagem número 5 é a menos esforçada.

Fig. 6.10 – Zona plastificada e esforços nas pregagens na secção 0Km+744m e com parâmetros de projecto

6.4.5. ESTUDO DO COMPORTAMENTO DO TÚNEL COM BASE NO VALOR DO GSI DETERMINADO EM OBRA
6.4.5.1. Traços gerais da modelação no programa

Esta é a fase da análise do modelo de comportamento do túnel em que é efectuada a primeira
correcção à previsão inicial do projecto. Aquando da escavação do túnel nesta secção, tal como em
todas as outras secções, a geóloga presente na obra determinou o valor do GSI da frente de escavação.
Embora ela defina um valor do GSI ou um intervalo mais estreito de possível variação do GSI naquela
frente da obra, convém voltar a frisar que a determinação do valor GSI é fruto de alguma
subjectividade. Outro aspecto que deve ser referido é que este novo valor do GSI é apenas da frente de
escavação, isto é, o desconhecimento das características do maciço envolvente da secção do túnel é
uma realidade. O que foi admitido nesta fase da modelação é que as características dos materiais se
mantêm constantes em redor do túnel, embora na realidade talvez possa não ser assim, mas o modelo é
construído com base nos dados de que se dispõem.
As camadas das classes rochosas consideradas e as suas espessuras serão as mesmas que na análise
anterior.
No que toca às fases introduzidas nos programas, são obviamente as mesmas que na análise feita com
as características de projecto.

52

O ajuste do modelo de Hoek-Brown ao longo do traçado de um túnel, em função do GSI medido

6.4.5.2. Propriedades das classes rochosas

A geóloga determinou um intervalo de GSI para a frente de escavação entre 35 e 40. Na modelação foi
considerado o valor médio, 37.5. Sendo assim, as propriedades do maciço RC1 são as que se
encontram expressas no Quadro 6.7.
As características das pregagens e do betão projectado são também as mesmas consideradas no ponto
6.4.4.1.
Quadro 6.7 – Propriedades da classe rochosa RC1
3

Classe rochosa

γ (kN/m )

ν

E (MPa)

GSI

σ ci (MPa)

mi

RC1

27

0.2

2435

37.5

25

14

6.4.5.3. Resultados obtidos

Os deslocamentos verticais e horizontais finais nos pontos de monitorização em obra encontram-se
evidenciados nas figuras seguintes.

Fig. 6.11 – Deslocamentos verticais finais na secção 0Km+744m com o GSI determinado em obra
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Fig. 6.12 – Deslocamentos horizontais finais na secção 0Km+744m com o GSI determinado em obra

A convergência das cordas diagonal e horizontal nas últimas quatro fases consideradas no programa
encontram-se evidenciadas nos Figuras 6.13 e 6.14.
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Fig. 6.13 - Gráfico da convergência das cordas diagonais na secção 0Km+744m com o GSI determinado em obra
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Fig. 6.14 - Gráfico da convergência da corda horizontal na secção 0km+744m com o GSI determinado em obra

O rebaixo do túnel provocou uma diferença na convergência das cordas diagonais de cerca de 2.96
mm, valor próximo dos 2.73 mm medidos em obra. Contudo, na corda horizontal os valores obtidos
pelo programa dão uma diferença na convergência de 9.22 mm, valor um pouco superior ao resultado
da monitorização.
Na imagem seguinte é apresentada a zona plastificada neste cálculo e os esforços axiais nas pregagens.
Como se pode visualizar, a pregagem com o número 9 é a mais esforçada, enquanto que a pregagem
menos esforçada é a que se encontra no coroamento do túnel. As pregagens envolvem a zona
plastificada, contudo esta parece ser excessiva.

Fig. 6.15 – Zona plastificada e esforços nas pregagens na secção 0Km+744m e GSI determinado em obra
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6.4.6. TENTATIVA DE AJUSTE DO MODELO DE HOEK-BROWN ÀS CONDIÇÕES ENCONTRADAS EM OBRA

Como se pode constatar das análises feitas nos pontos anteriores, há uma pequena diferença entre as
convergências de um modelo elaborado de acordo com o que estava previsto em projecto e as
medições levadas a cabo em obra. Depois houve uma correcção ao valor do GSI da frente de
escavação e as diferenças de convergência da corda horizontal entre os resultados do phase2 para os
medidos em obra aumentou significativamente. Quanto à corda diagonal, a diferença não é muita.
Assim sendo, o próximo passo dado foi tentar ajustar o valor do GSI, e portanto de todos os
parâmetros do critério de Hoek-Brown envolvendo esse valor, de maneira a tentar chegar aos
deslocamentos medidos em obra. Ou seja, é um passo em sentido contrário, partindo dos factos para
tentar saber de facto a qualidade do maciço presente naquela zona.

6.4.6.1. Modelação com a melhor previsão do valor GSI em projecto

Das análises previamente efectuadas resultaram convergências das cordas em geral superiores às que
foram medidas em obra. Assim sendo, para se obter menores deslocamentos teriam que ser
melhoradas as características do maciço, e portanto o valor do GSI teria que ser maior. No cálculo que
vai agora ser apresentado foi considerado o maior valor do GSI para a classe RC1 previsto em
projecto, e esse valor é de 50. No Quadro 6.8 encontram-se as propriedades consideradas para os
materiais que resultam desse valor.
Alterando apenas estes parâmetros para a classe rochosa que controla a frente de escavação, tudo o
resto se manteve igual em relação às análises anteriores.

Quadro 6.8 – Propriedades da classe rochosa RC1 para valor do GSI de 50
3

Classe rochosa

γ (kN/m )

ν

E (MPa)

GSI

σ ci (MPa)

mi

RC1

27

0.2

5000

50

25

14

6.4.6.2. Resultados obtidos

Os deslocamentos verticais e horizontais finais nos pontos de monitorização em obra encontram-se
evidenciados nas figuras 6.16 e 6.17.
Observam-se deslocamentos menores que nas restantes análises já efectuadas, o que é lógico dado o
maciço ser de melhor qualidade.
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Fig. 6.16 – Deslocamentos verticais finais na secção 0Km+744m com o GSI de 50

Fig. 6.17 – Deslocamentos horizontais finais na secção 0Km+744m com o GSI de 50

No que toca à diferença nas convergência das cordas provocada pelo rebaixo do túnel, observa-se um
valor de 2.96 mm nas cordas diagonais e de 6.78 na corda horizontal. Comparando estes valores com o
que foi medido em obra verifica-se uma proximidade entre eles. E não diferem muito dos valores
obtidos com os parâmetros de projecto (primeira análise efectuada). Isto é um pouco estranho, dada a
diferença do valor GSI entre as duas análises (40 para 50). Contudo isto poderá levar a concluir que as
características do maciço poderiam ser próximas das que foram modeladas no programa de cálculo
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nessas duas análises e que o modelo de cedência de Hoek-Brown aliado ao GSI se adaptou bem a esta
secção do túnel. E o modelo usado poderá então ser válido.
Nas figuras 6.18 e 6.19 estão representadas as convergências das cordas obtidas e pode-se ver que para
a corda horizontal a maior diferença de convergências ocorre entre as duas últimas fases.
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Fig. 6.18 - Gráfico da convergência das cordas diagonais na secção 0Km+744m com o GSI de 50
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Fig. 6.19 - Gráfico da convergência da corda horizontal na secção 0Km+744m com o GSI de 50

Na Figura 6.20 pode-se visualizar a zona de cedência e os esforços axiais nas pregagens. A mais
esforçada é a 9 (no entanto encontra-se longe da cedência) e a menos esforçada é a que se encontra no
coroamento do túnel. A zona plastificada encontra-se envolvida pelas pregagens, e por isso estas
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encontram-se sujeitas a um nível de esforço longe do de cedência. No entanto a zona plastificada
parece ser de novo demasiado grande.

Fig. 6.20 – Zona plastificada e esforços nas pregagens na secção 0Km+744m com o GSI de 50

6.4.7. MODELAÇÃO DA SECÇÃO COM O PIOR VALOR DE GSI PREVISTO EM PROJECTO
6.4.7.1. Parâmetros usados para a classe rochosa RC1

Um dos objectivos deste trabalho é analisar até que ponto uma variação do valor do GSI, aliado ao
critério de rotura de Hoek-Brown, influencia o comportamento do maciço rochoso e o projecto do
túnel.
Tendo em vista este fim foi então modelada a secção com o valor de GSI mais baixo admitido em
projecto. Esse valor é de 30. Os parâmetros usados na modelação para a classe rochosa RC1 são os
que se encontram no Quadro 6.9.
O perfil geotécnico na secção, assim como o nível freático e todos os restantes parâmetros foram os
mesmos que nas restantes análises já efectuadas.

Quadro 6.9 – Propriedades da classe rochosa RC1 para valor do GSI de 30
3

Classe rochosa

γ (kN/m )

ν

E (MPa)

GSI

σ ci (MPa)

mi

RC1

27

0.2

1581

30

25

14

6.4.7.2. Resultados obtidos

Os deslocamentos finais encontram-se expressos nas figuras seguintes.
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Fig. 6.21 – Deslocamentos verticais finais na secção 0Km+744m e com o GSI de 30

Fig. 6.22 – Deslocamentos horizontais finais na secção 0Km+744m e com o GSI de 30

Nos gráficos das figuras 6.23 e 6.24 estão representadas as variações das convergências das cordas. No
que diz respeito às cordas diagonais verifica-se uma diferença de 3.67 mm provocada pelo rebaixo do
túnel, enquanto na corda horizontal o valor é cerca de 12.94 mm. Estes valores são claramente
superiores aos que foram medidos em obra.
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Quanto à zona plastificada, não é muito diferente da que resulta da análise com o melhor valor de GSI,
tal como os esforços axiais nas pregagens. Estes esforços encontram-se bastante longe dos valores de
cedência.
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Fig. 6.23 - Gráfico da convergência das cordas diagonais na secção 0Km+744m com o GSI de 30
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Fig. 6.24 - Gráfico da convergência da corda horizontal na secção 0Km+744m com o GSI de 30
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Fig. 6.25 – Zona plastificada e esforços nas pregagens na secção 0Km+744m e com o GSI de 30

6.5. ANÁLISE DA SECÇÃO 0KM+676M (CONTROLADA POR RC2)
6.5.1. FASEAMENTO CONSTRUTIVO E REVESTIMENTO PRIMÁRIO

As etapas do faseamento construtivo consideradas nesta secção são as seguintes:
1. Escavação da meia secção superior em secção plena por avanços de 2.0 m de
desenvolvimento máximo
2. Aplicação do revestimento primário sistemático na abóbada da galeria
3. Escavação da meia secção inferior em secção plena por avanços de 4.0 m de
desenvolvimento máximo
4. Aplicação do revestimento primário sistemático nos hasteais da galeria
5. Betonagem das sapatas
6. Aplicação do sistema de drenagem e de impermeabilização
7. Betonagem do revestimento secundário (hasteais e abóbada)
8. Execução dos restantes trabalhos de construção civil e de especialidade
Na figura seguinte está representado o revestimento primário utilizado e as duas fases de escavação da
secção, separadas pela linha a azul. Como se pode constatar, a única diferença para a secção analisada
anteriormente, apenas mudam os avanços parciais de escavação, que são mais reduzidos, a distância
entre pregagens para fora do plano da figura, e as espessuras de betão projectado.

62

O ajuste do modelo de Hoek-Brown ao longo do traçado de um túnel, em função do GSI medido

Fig. 6.26 - Faseamento construtivo e revestimento primário

6.5.2. MODELAÇÃO DAS ETAPAS DE ESCAVAÇÃO NO PROGRAMA DE CÁLCULO

Dadas as reduzidas diferenças no procedimento de desmonte do túnel, em que o processe construtivo
se mantém e apenas variam os avanços parciais, as cinco fases modeladas no programa de cálculo são
idênticas às que foram consideradas na secção controlada por RC1. Estão enumeradas de seguida.
1. Estado de tensão inicial do maciço (K0=0.5)
2. Alívio de 50% das tensões aplicadas sobre os elementos a serem escavados na meia
secção superior, para simular o atraso da colocação do suporte primário. Além de se
proceder ao alívio de 50% das tensões instaladas nos elementos a serem escavados
minorou-se o módulo de deformabilidade desses elementos para valores próximos de
zero. Ao material com estas características denominou-se “material fictício”.
3. Colocação do suporte primário na meia secção superior e alívio dos restantes 50% das
tensões iniciais nos elementos a serem escavados
4. Introdução de um “material fictício” na meia secção inferior e alívio de 50% das tensões
aplicadas sobre esse material para simular o atraso com que o revestimento primário é
colocado
5. Colocação do suporte primário na meia secção inferior e alívio dos restantes 50% das
tensões nos elementos a serem escavados
Tal como no caso anterior, os alívios das tensões para simular o atraso da colocação do suporte
primário foram de 50%. Este valor é tido como o mais adequado (nestas circunstâncias específicas
desta obra) pelos responsáveis em obra, pessoas bastantes experientes neste tipo de obras.
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6.5.3. INSERÇÃO DA SECÇÃO EM ESTUDO NO MACIÇO ROCHOSO (PROJECTO)

A imagem seguinte evidencia as classes rochosas atravessadas por esta secção, resultado da previsão
que consta no projecto inicial.

Fig. 6.27 – Inserção da secção 0Km+676m no maciço rochoso (linha azul junto à sondagem)

Como se constata, esta secção encontra-se num local onde foi efectuada uma sondagem, por isso o
perfil geológico considerado no programa de cálculo não deverá estar muito longe da realidade,
embora seja um modelo simplificado.

6.5.4. TRAÇOS GERAIS DA MODELAÇÃO CONSIDERADA NO PROGRAMA

Dado que grande parte das análises que foram efectuadas tem traços comuns com as análises da secção
0Km+744m, alguns aspectos não serão novamente referidos. Sendo assim, as características das
pregagens são exactamente as mesmas e no que respeita ao betão projectado apenas mudam as
espessuras. Em vez dos 10 cm e 5 cm aplicados na outra secção, aqui foram projectados 15 cm e 10
cm, respectivamente. Quanto às suas resistências permanece tudo igual.
Será novamente considerada uma sobrecarga de 20 KPa e os apoios considerados para o maciço são os
mesmos.
Quanto ao valor de K0 considerado também foi de 0.5 para todas as classes rochosas, dado que a rocha
se encontra a pouca profundidade.
A posição do nível freático será a que consta na sondagem mais perto da secção (neste caso até
praticamente coincide) e é de 11.1 m acima do coroamento do túnel.
O valor de D considerado foi zero (maciço não perturbado).
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As fases introduzidas no programa são exactamente as mesmas cinco da análise à secção controlada
por RC1.

6.5.5. ESTUDO DO COMPORTAMENTO DO TÚNEL COM BASE NO PROJECTO INICIAL
6.5.5.1. Considerações gerais

O modelo introduzido no programa de cálculo está de acordo com o que estava previsto em projecto.
As espessuras das camadas das diferentes classes rochosas respeitam o perfil geológico de projecto e
as características consideradas para cada classe rochosa são os valores médios, os que se encontram no
Quadro 6.3 da análise da secção 0km+744m.
A figura seguinte mostra o modelo introduzido no programa.

Fig. 6.28 – Modelo geológico de projecto para a secção 0Km+676m

6.5.5.2. Resultados da monitorização do túnel

Antes de se efectuar qualquer comparação entre o que foi modelado e o que foi medido em obra é
necessário conhecer os resultados da monitorização efectuada na obra. A Figura 6.29 expressa esses
resultados.
Os pontos monitorizados nesta secção são os mesmos que na secção anterior.
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Fig. 6.29 – Resultados da Monitorização da secção

Apenas foram comparadas as convergências das cordas 1-3 e 2-3, dado que a monitorização da corda
1-2 nesta secção não foi a melhor. Embora na imagem não esteja assinalada o inicio da escavação
inferior, a diferença de convergência na corda 1-3 provocada pelo rebaixo do túnel é de cerca de 3.5
mm e na corda 2-3 de aproximadamente 5 mm.

6.5.5.3. Resultados da análise

Estão expressos nas figuras seguintes os deslocamentos verticais e horizontais finais do túnel.

Fig. 6.30 – Deslocamentos verticais finais na secção 0Km+676m e com parâmetros de projecto
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Fig. 6.31 – Deslocamentos horizontais finais na secção 0Km+676m e com parâmetros de projecto

A convergência das cordas diagonal e horizontal encontram-se nos gráficos das Figuras 6.32 e 6.33.
Pode-se visualizar que no que respeita à corda diagonal, há uma convergência de modo quase linear
desde a segunda fase de cálculo até à última fase. A convergência da corda horizontal já tem um
comportamento ligeiramente diferente. Nota-se uma muito maior convergência entre as terceira e
quarta fases, que correspondem ao rebaixo do túnel. Comparando os resultados obtidos com os da
obra, verifica-se que a corda 1-3 tem uma diferença de convergência menor pelo programa (3.17 mm
contra 3.5 mm). Quanto à corda 2-3, a diferença do programa para o resultado da obra é muito grande
(12.98 mm para 5 mm).
Na Figura 6.34 é evidenciada a zona plastificada, onde esta excede a zona de envolvência das
pregagens, o que não é uma situação muito boa. Uma das pregagens entre em cedência (número 12).
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Fig. 6.32 - Gráfico da convergência da corda diagonal na secção 0Km+676m e com parâmetros de projecto
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Fig. 6.33 - Gráfico da convergência da corda horizontal na secção 0Km+676m e com parâmetros de projecto

Fig. 6.34 – Zona plastificada e esforços nas pregagens na secção 0Km+676m e com parâmetros de projecto

6.5.6. ESTUDO DO COMPORTAMENTO DO TÚNEL COM BASE NO VALOR DO GSI DETERMINADO EM OBRA
6.5.6.1. Propriedades das classes rochosas

Como acabou por se constatar pela análise anterior, os resultados observados na obra não estão em
correspondência com a modelação efectuada de acordo com o projecto. Sendo assim, o próximo passo
foi fazer a correcção ao valor GSI da frente de escavação. A geóloga presente na obra classificou o
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maciço com o valor GSI no intervalo 25 a 30. Por isso o valor que vai ser tomado é a média, 27.5.
Como se pode constatar pela análise anterior, na definição das classes rochosas no programa, a classe
RC2 começava ligeiramente acima da soleira do túnel. Era essa a informação presente no perfil
geológico-geotécnico elaborado na fase de projecto. Contudo, com base em informações da obra,
assumiu-se nesta modelação que toda a frente de escavação é controlada por RC2 e por isso esta classe
rochosa vai começar exactamente na soleira do túnel. É apenas uma pequena alteração à geologia.
As propriedades da classe RC2 são as que se encontram no quadro seguinte.
Quadro 6.10 – Propriedades da classe rochosa RC2 para valor do GSI de 27.5
3

Classe rochosa

γ (kN/m )

ν

E (MPa)

GSI

σ ci (MPa)

mi

RC2

26.5

0.2

1061

27.5

15

12

6.5.6.2. Resultados obtidos

Os deslocamentos verticais e horizontais finais nos pontos monitorizados encontram-se nas Figuras
6.35 e 6.36.
Pode-se constatar que os deslocamentos verticais são ainda maiores que na análise anterior, assim
como o deslocamento horizontal no ponto dois (à cota mais baixa) é mais elevado. Por isso as
convergências são ainda maiores e estarão mais distantes do que foi medido na realidade. Os gráficos
das figuras 6.37 e 6.38 mostram isso mesmo. A diferença na convergência da corda 1-3 provocada
pelo rebaixo é de cerca de 3.98 mm e da corda 2-3 de 16.02 mm, muito aquém dos 3.5 mm e 5mm
reais, respectivamente.

Fig. 6.35 – Deslocamentos verticais finais na secção 0Km+676m e GSI determinado em obra
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Fig. 6.36 – Deslocamentos horizontais finais na secção 0Km+676m e GSI determinado em obra
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Fig. 6.37 - Gráfico da convergência da corda diagonal na secção 0Km+676m e GSI determinado em obra
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Fig. 6.38 - Gráfico da convergência da corda horizontal na secção 0Km+676m e GSI determinado em obra

Na figura seguinte está expressa a zona plástica e os esforços axiais nas pregagens. A pregagem com o
número doze entrou em cedência e a zona plastificada não difere muito da análise anterior, sendo
aparentemente excessiva.

Fig. 6.39 – Zona plastificada e esforços nas pregagens na secção 0Km+676m e GSI determinado em obra
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6.5.7. TENTATIVA DE AJUSTE DO MODELO DE HOEK-BROWN ÀS CONDIÇÕES ENCONTRADAS EM OBRA

Como acabou de se constatar, em nenhuma das análises efectuadas à secção as convergências das
cordas estão perto dos valores medidos em obra. Sendo assim, foi efectuada uma nova análise para
tentar acertar as medições do modelo com as da obra.

6.5.7.1. Modelação com a melhor previsão do valor GSI em projecto

Como as convergências nas análises acabadas de efectuar se encontram bastante distantes dos valores
reais medidos, vai-se fazer uma análise com o maior valor de GSI previsto em projecto para a classe
rochosa RC2. Esse valor é de 30.
Sendo assim, as características da classe RC2 inseridas no programa encontram-se no quadro abaixo.
Quadro 6.11 – Propriedades da classe rochosa RC2 para valor do GSI de 30
3

Classe rochosa

γ (kN/m )

ν

E (MPa)

GSI

σ ci (MPa)

mi

RC2

26.5

0.2

1225

30

15

12

6.5.7.2. Resultados obtidos

Os deslocamentos verticais e horizontais finais nos pontos de monitorização encontram-se nas Figuras
6.40 e 6.41. Ambos são mais pequenos que nas restantes análises, o que era de esperar já que o maciço
é de melhor qualidade.
Quanto às diferenças de convergência provocadas pelo rebaixo, nas cordas diagonais é de cerca de
3.02 mm, valor inferior ao medido na obra, enquanto que na corda horizontal é de 12.61 mm, valor
ainda muito distante do que foi monitorizado. As Figuras 6.42 e 6.43 evidenciam as convergências
obtidas no programa de cálculo.

Fig. 6.40 – Deslocamentos verticais finais na secção 0Km+676m e GSI de 30
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Fig. 6.41 – Deslocamentos horizontais finais na secção 0Km+676m e GSI de 30

Convergência da corda 1-3
Convergência (mm)
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Fases no programa de cálculo
Fig. 6.42 - Gráfico da convergência da corda diagonal na secção 0Km+676m e GSI de 30
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Convergência da corda 2-3
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Convergência (mm)
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Fases no programa de cálculo
Fig. 6.43 - Gráfico da convergência da corda horizontal na secção 0Km+676m e GSI de 30

A zona plastificada e os esforços axiais encontram-se na figura 6.44. Observa-se uma zona plastifica
não muito diferente das análises anteriores, sendo que a pregagem 12 entrou novamente em cedência.

Fig. 6.44 – Zona plastificada e esforços axiais nas pregagens na secção 0Km+676m e GSI de 30

Feita esta análise, e visto que os valores de convergência da corda horizontal continuam muito
superiores ao medido, não fará muito sentido tentar aumentar muito mais o valor do GSI e das
características da classe rochosa. Nesse caso, então a frente de escavação já não seria controlada por
um maciço que se denominou desde inicio por RC2 e já cairia no campo do RC1, pelo menos.
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6.5.8. MODELAÇÃO DA SECÇÃO COM O PIOR VALOR DO GSI PREVISTO EM PROJECTO

O motivo desta análise é o mesmo que já foi referido para a secção 0Km+744m e tem a ver com o
estudo da variação do GSI e qual a influência que essa variação pode vir a ter no comportamento do
túnel.

6.5.8.1. Propriedades da classe rochosa RC2

O pior valor do GSI previsto em projecto para esta classe rochosa foi de 20. Recorde-se mais uma vez
que o interesse desta análise é apenas a variação do GSI, sendo que a resistência da rocha intacta e o
parâmetro mi se mantêm constantes.
Sendo assim, para este valor do GSI as propriedades dos materiais encontram-se no quadro seguinte.
Quadro 6.12 – Propriedades da classe rochosa RC2 para valor do GSI de 20
3

Classe rochosa

γ (kN/m )

ν

E (MPa)

GSI

σ ci (MPa)

mi

RC2

26.5

0.2

689

20

15

12

6.5.8.2. Resultados obtidos

Os deslocamentos verticais e horizontais finais nos pontos monitorizados encontram-se nas figuras
abaixo.

Fig. 6.45 – Deslocamentos verticais finais na secção 0Km+676m e GSI de 20
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Fig. 6.46 – Deslocamentos horizontais finais na secção 0Km+676m e GSI de 20

Pode-se facilmente verificar que são muito maiores que nas restantes análises, o que leva a
convergências muito grandes das cordas. Convergências essas expressas nas Figuras 6.47 e 6.48. O
rebaixo do túnel provoca um disparo na convergência da corda 2-3, aumentando 22.88 mm, valor
muito superior ao valor medido em obra. Contudo a corda diagonal sofreu um aumento de
convergência de apenas 3.18 mm, valor inferior ao da obra. Por isso a diferença dos resultados obtidos
no programa das duas cordas para os valores medidos em obra não deixa de causar alguma estranheza.
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Fases no programa de cálculo
Fig. 6.47 - Gráfico da convergência da corda diagonal na secção 0Km+676m e GSI de 20
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Fig. 6.48 - Gráfico da convergência da corda horizontal na secção 0Km+676m e GSI de 20

Na Figura 6.49 está demonstrada a zona que plastificou e os esforços axiais nas pregagens.

Fig. 6.49 – Zona plastificada e esforços axiais nas pregagens na secção 0Km+676m e GSI de 20

Observa-se na figura acima uma zona plástica que excede a envolvente da pregagens, o que não é uma
situação muito agradável. As pregagens 3, 4, 5, 9, 10 e 11 plastificaram.
6.6. ANÁLISE DA SECÇÃO 0KM+597M (CONTROLADA POR RC3)
Esta secção, em relação às que já foram apresentadas, é a que é controlada por um maciço de pior
qualidade e tem um recobrimento muito pequeno.
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6.6.1. FASEAMENTO CONSTRUTIVO E REVESTIMENTO PRIMÁRIO

As etapas do faseamento construtivo para a secção em análise encontram-se descritas de seguida.
1. Escavação da meia secção superior por avanços de 1.0m de desenvolvimento máximo
deixando uma banqueta na frente
2. Aplicação do revestimento primário sistemático na abóbada da galeria
3. Escavação do caixão central por avanços de desenvolvimento máximo livre
4. Escavação do nicho lateral direito da meia secção inferior por avanços de 1.0m de
desenvolvimento máximo
5. Aplicação do revestimento primário sistemático no hasteal da galeria
6. Escavação do nicho lateral esquerdo da meia secção inferior por avanços de 1.0m de
desenvolvimento máximo
7. Aplicação do revestimento primário sistemático no hasteal da galeria
8. Betonagem das sapatas
9. Aplicação do sistema de drenagem e impermeabilização
10. Betonagem do revestimento secundário (hasteais e abóbada)
11. Execução dos restantes trabalhos de construção civil e de especialidade
As imagens seguintes evidenciam melhor os aspectos relacionados com o faseamento construtivo que
acabou de ser descrito e com o revestimento primário utilizado.

Fig. 6.50 – Corte esquemático do faseamento construtivo
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Fig. 6.51 – Planta esquemática do faseamento construtivo

Fig. 6.52 – Revestimento primário utilizado

Como se pode visualizar na Figura 6.52, nesta secção não foram utilizadas pregagens. Em vez disso
aplicou-se cambotas treliçadas com 4 varões de 20 mm de diâmetro afastadas de 1.0m e enfilagens
sub-horizontais de 12m de comprimento em tubos selados com calda de cimento.
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6.6.2. MODELAÇÃO DAS ETAPAS DE ESCAVAÇÃO NO PROGRAMA DE CÁLCULO

Enumeram-se de seguida as fases introduzidas no programa para simular a escavação da secção.
1. Estado de tensão inicial (K0=0.5)
2. Alívio de 30% das tensões aplicadas sobre os elementos a serem escavados na meia
secção superior, para simular o atraso da colocação do revestimento primário. Além de se
proceder a este alívio, minorou-se o módulo de deformabilidade desses elementos para
valores próximos de zero. Ao material com estas características denominou-se “material
fictício”.
3. Colocação do revestimento primário na meia secção superior e alívio dos restantes 70%
das tensões iniciais nos elementos a serem escavados
4. Escavação do caixão central
5. Inserção de um “material fictício” no nicho lateral direito e alívio de 50% das tensões
nele aplicadas, para simular o atraso da colocação do revestimento primário.
6. Colocação do revestimento primário no hasteal da galeria e alívio dos restantes 50% das
tensões nos elementos a serem escavados
7. Inserção de um “material fictício” no nicho lateral esquerdo e alívio de 50% das tensões
nele aplicadas, para simular o atraso da colocação do revestimento primário.
8. Colocação do revestimento primário no hasteal da galeria e alívio dos restantes 50% das
tensões nos elementos a serem escavados.
O facto de se ter simulado um alívio de 50% das tensões nos elementos a serem escavados nos nichos
lateriais foi por recomendação das pessoas experientes que se encontram na obra. Contudo na secção
superior o alívio considerado foi apenas de 30% com a finalidade de simular o efeito das enfilagens.
Estas trabalham no sentido do eixo do túnel, e o programa phase2 é bidimensional, pelo que não dá
para as introduzir no programa.

6.6.3. INSERÇÃO DA SECÇÃO EM ESTUDO NO MACIÇO ROCHOSO (PROJECTO)

Na imagem seguinte é apresentada a secção em estudo, onde se pode visualizar as camadas
intersectadas pelo túnel e a posição do nível freático, sendo que tudo isto é apenas uma previsão inicial
do projecto. A secção está definida na imagem pela linha azul, enquanto que o túnel está representado
pela linha a rosa.
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Fig. 6.53 – Secção em estudo (a azul)

6.6.4. ESTUDO DO COMPORTAMENTO DO TÚNEL COM BASE NO PROJECTO INICIAL
6.6.4.1. Traços gerais da modelação no programa

A primeira análise a ser efectuada é com base na previsão constante inicialmente no projecto. As
propriedades das classes rochosas são os valores médios admitidos nessa fase e que se encontram no
quadro 6.3. A espessura da camada de cada classe rochosa respeita o perfil geológico geotécnico
inicial. Quanto ao nível freático optou-se por colocar a posição da sondagem mais próxima, que neste
caso corresponde a uma altura de cerca de 4.66m acima do coroamento do túnel.
A Figura 6.54 mostra as camadas introduzidas no programa de cálculo e a secção do túnel. Pode-se
verificar que foi considerada uma sobrecarga de 20 KPa à superfície, pelas mesmas razões já
enunciadas nas análises das outras secções. O valor de K0 é de 0.5.
Repare-se que de acordo com esta previsão inicial do projecto, só parte da frente de escavação do túnel
é controlado pela classe rochosa RC3. No entanto, na altura da construção, os responsáveis da obra
classificaram a frente de escavação como RC3 e utilizaram o faseamento construtivo e o revestimento
primário típico para essas secções mais fracas.
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Fig. 6.54 – Modelo geológico introduzido no programa de cálculo

As características do conjunto betão projectado mais cambota treliçada encontram-se expressas no
Quadro 6.13.
Quadro 6.13 – Características dos elementos de viga presentes no revestimento primário

Material

E (GPa)

25 cm de betão

10

Cambota

210

Ycg (cm)

EA (x10 )/(kN/m)

6

EI (kN.m /m)

2

12.5

2.76

12646

6.6.4.2. Fases consideradas no programa

Encontra-se no quadro seguinte as fases consideradas no programa para a simulação do
comportamento da secção.
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Quadro 6.14 – Faseamento construtivo considerado no programa de cálculo

Fase 1 - Estado inicial de tensão

Fase 2 - Inserção do material fictício na meia
secção superior e alívio de 30% das tensões
iniciais

Fase 3 – Colocação do suporte primário na
meia secção superior e escavação

Fase 4 – Escavação do caixão central

Fase 5 – Inserção do material fictício no nicho
lateral direito e alívio de 50% das tensões nos
elementos a serem escavados

Fase 6 – Colocação do suporte primário no
nicho lateral direito e escavação
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Fase 7 – Inserção do material fictício no nicho
lateral esquerdo e alívio de 50% das tensões
nos elementos escavados

Fase 8 – Colocação do suporte primário no
nicho lateral esquerdo e escavação

6.6.4.3. Resultados da monitorização do túnel

Na figura seguinte encontram-se os resultados da monitorização efectuada nesta secção. As
monitorizações foram efectuadas nos mesmos pontos que nas secções anteriores, e por isso as cordas
em análise são as mesmas.

Fig. 6.55 – Resultados da monitorização

6.6.4.4. Resultados da análise

Da simulação do comportamento desta secção não se obtiveram grandes resultados. Para o perfil
geológico e as propriedades dos materiais considerados, a solução não convergiu, o que significa que o
problema é instável. Se se analisar a Figura 6.56 verifica-se isso mesmo. Observa-se uma zona
plastificada bastante grande e contínua, o que se pode considerar uma situação de ruína. No entanto,
na realidade não se verificou um colapso do maciço. A explicação para isto poderá ter a ver com a
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drenagem do maciço. É possível que o nível freático, aquando da escavação desta zona, estivesse
muito mais abaixo do que o nível assinalado na sondagem (e com o qual se efectuou esta análise).

Fig. 6.56 – Zona plastificada na secção 0Km+597m

Dados estes resultados logo na primeira análise, não serão apresentadas mais análises a esta secção.
Foram realizadas mais algumas, contudo conduziram a resultados idênticos.
6.7. ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS
De seguida apresentam-se dois quadros com o resumo dos resultados obtidos (diferença de
convergência das cordas) para as secções 0Km+744m e 0Km+676m, dado que para a outra secção os
resultados obtidos não foram os mais desejados.

Quadro 6.15 – Resumo dos resultados obtidos para a secção 0Km+744m

Modelações efectuadas
Cordas

Parâmetros de
projecto
(GSI=40)

GSI
determinado
em obra
(37.5)

Pior valor de
GSI
considerado
em projecto
(30)

Melhor valor
de GSI
considerado
em projecto
(50)

Valores reais
das
monitorizações

1-2 e 1-3

2.47 mm

2.96 mm

3.67 mm

2.96 mm

2.75 mm

2-3

6.73 mm

9.22 mm

12.94 mm

6.78 mm

6.5 mm
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Quadro 6.16 – Resumo dos resultados obtidos para a secção 0Km+676m

Modelações efectuadas
Cordas

Parâmetros de
projecto
(GSI=25)

GSI
determinado
em obra
(27.5)

Pior valor de
GSI
considerado
em projecto
(20)

Melhor valor
de GSI
considerado
em projecto
(30)

Valores reais
das
monitorizações

1-3

3.17 mm

3.98 mm

3.18 mm

3.02 mm

3.5 mm

2-3

12.98 mm

16.02 mm

22.88 mm

12.61 mm

5 mm

Analisando em primeiro lugar a secção controlada por RC1, nota-se logo à partida uma situação que
pode parecer estranha: a análise com os valores de projecto, em que a classe RC1 tem um valor de GSI
de 40, traduz variações das convergências das cordas (provocadas pelo rebaixo) aproximadamente
iguais às da análise com o melhor valor do GSI previsto em projecto (50), sendo inclusive menores. A
explicação para isto é que na primeira das análises referidas os deslocamentos horizontais numa certa
parte dos hasteais do túnel são menores que na segunda das análises. Em todo a restante parte do túnel,
os deslocamentos horizontais são menores na primeira análise. Quanto aos deslocamentos verticais são
sempre maiores na análise com o valor do GSI de 50. Isto pode levar à ideia de que analisar o
comportamento de um túnel com o critério de cedência de Hoek-Brown variando apenas o GSI nem
sempre se traduz em resultados que seguem a lógica de que o maciço considerado mais fraco tem
sempre deslocamentos maiores em todos os pontos do túnel. No entanto, em ambas as análises os
valores obtidos são semelhantes aos que foram medidos em obra, o que talvez signifique que o GSI do
maciço em obra estivesse no intervalo 40-50, embora note-se que isto é apenas uma suposição baseada
numa análise simplificada.
Outra conclusão a realçar é que quanto à corda diagonal, os valores não diferem muito uns dos outros
e não seguem uma lógica. Por exemplo, a variação de convergência nas análises com o valor do GSI
determinado em obra e com o melhor valor previsto foi a mesma, e os maciços têm qualidades
diferentes. Isto talvez se deva ao facto das convergências das cordas diagonais dependerem dos
deslocamentos de dois pontos nas duas direcções, em que por exemplo o ponto do coroamento possa
deslocar-se bastante na vertical, mas o outro ponto monitorizado ter também um deslocamento elevado
na mesma direcção. Enquanto a convergência da corda horizontal depende apenas do deslocamento
dos dois pontos na mesma direcção (horizontal), sendo que no fundo até depende apenas de um ponto,
porque o modelo do programa de cálculo é simétrico e por isso os dois pontos no fundo é apenas um.
Na realidade é óbvio que as coisas não são assim tão lineares, porque o maciço rochoso revela
heterogeneidade.
Quanto aos resultados relativos à corda horizontal, o programa forneceu uns resultados que parecem
seguir uma lógica. À parte do que em cima foi referido acerca da semelhança entre os valores de duas
das análises, os valores das convergências são maiores nas análises com o maciço mais fraco.
Um outro aspecto importante é o facto de, mantendo a resistência da rocha intacta e o parâmetro mi
constantes, e alterando apenas o GSI de 30 para 50, verifica-se que a diferença dos resultados obtidos
nas duas situações são cerca do dobro na corda horizontal, enquanto que na corda diagonal a diferença
é mínima.
Analisando agora as zonas plastificadas, verifica-se que não diferem muito umas das outras, sendo que
a menor delas é na análise com o maciço com o valor do GSI mais alto. São no entanto aparentemente

86

O ajuste do modelo de Hoek-Brown ao longo do traçado de um túnel, em função do GSI medido

excessivas, fruto da consideração do revestimento estanque. Quanto aos esforços axiais nas pregagens,
são menores análise com o GSI de 50, embora também não difiram muito entre as análises.
Passando agora à análise dos resultados obtidos pela modelação da secção controlada por RC2,
verifica-se logo à partida duas coisas: os valores relativos às cordas diagonais não se afastam muito
uns dos outros, sendo próximos do valor real, e os da corda horizontal são bastante distintos do valor
medido na obra. Não se pode comparar a análise com os valores de projecto com as outras da mesma
maneira que se comparam outras duas quaisquer entre elas, devido ao facto do perfil geológico ser um
pouco diferente. Há uma parte do maciço que é controlado por RC1. Por isso se se comparar apenas as
outras análises, constata-se que relativamente à corda horizontal há uma lógica nos valores. O maciço
com o GSI mais baixo tem maiores deslocamentos e o que tem maior GSI menores deslocamentos.
Entre estas duas situações, a diferença dos valores obtidos nessa corda é de cerca do dobro, tal como
na análise anterior.
Quanto às zonas plastificadas, são aparentemente excessivas. De análise para análise o seu tamanho
varia, sendo que com o GSI de 20 a situação é a mais gravosa, com uma zona plástica totalmente
descontrolada.
Uma conclusão a retirar deste trabalho é que quanto mais fraco é o maciço rochoso, mais difícil se
torna prever o seu comportamento. Para comprovar isto, repare-se que o valor da diferença de
convergência obtido no phase2 para a corda horizontal na análise com o valor do GSI mais baixo
(secção controlado por RC2) e o valor real têm uma relação entre eles superior a quatro (5mm para
para 22.88 mm). E na secção controlada por RC3 o modelo construído com base nos dados de projecto
nem sequer reproduz resultados no programa de cálculo. O problema simplesmente é instável.
Observando os deslocamentos dos pontos monitorizados, verifica-se que variando apenas o valor do
GSI na secção controlada por RC2 de 20 para 30, a diferença entre os deslocamentos verticais e
horizontais finais é enorme. Ou seja, utilizando o revestimento primário previsto no projecto, a
diferença entre encontrar no local um maciço rochoso com as características modeladas com GSI de
20 ou com GSI de 30 traduz-se em deslocamentos totalmente distintos. E isto pode ter influência em
habitações que se encontram à superfície nessas redondezas. Ou então no momento do desmonte do
maciço há um alerta para a possibilidade do maciço ser pior que o previsto e há que reforçá-lo, o que
obriga a trabalhos extras àqueles que estão previstos.
A resistência da rocha intacta é um parâmetro que se revela importante. Na secção 0Km+744m, como
a resistência é de 25 MPa, variando o GSI num intervalo de 20 valores provocou uma diferença na
convergência da corda horizontal de cerca de 6mm. Na outra secção, como a resistência da rocha
intacta é muito inferior (15 MPa), variando apenas o GSI 10 é o suficiente para provocar uma
diferença de convergências de mais de 10mm.
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7
CONSIDERAÇÕES FINAIS

7.1. CONCLUSÕES DO TRABALHO REALIZADO
O objectivo deste relatório de ajustar o modelo de Hoek-Brown ao longo do túnel da Trofa, em função
do GSI, e simultaneamente tentar conjugar esse modelo usado com as monitorizações reais da obra,
não foi tarefa muito fácil. Há muitos parâmetros em jogo. Tentou-se simplificar o ajuste do modelo,
manipulando apenas o GSI e os parâmetros que dele dependem, e mantendo as outras variáveis
constantes. E o problema é que estas resultam de previsões iniciais de projecto, baseadas em
sondagens e estudos que podem conter graus de incerteza elevados.
Os problemas maiores em geotecnia têm a ver com a possível variação das propriedades dos
parâmetros em jogo, e por isso a noção de risco está sempre presente.
As monitorizações levadas a cabo em obra também não são muito fiáveis, muitas vezes não são as
melhores e o seu rigor não é o mais desejado, o que neste caso pode influenciar as conclusões obtidas.
Para a secção 0Km+744m o ajuste foi conseguido, tendo-se chegado a valores das convergências das
cordas relativamente próximos dos monitorizados. Já na secção 0Km+676m esse objectivo não foi
conseguido para a corda horizontal, dado que os resultados da corda diagonal são bastantes próximos
entre si e não se afastam muito do valor real.
Na secção 0Km+597m nem sequer se obtiveram resultados plausíveis. O programa de cálculo não
convergiu para aquele modelo criado. Isto deve-se em parte à consideração do revestimento primário
estanque e do nível freático elevado.
Apesar de tudo isto, o modelo de cedência de Hoek-Brown, aliado à classificação GSI, traz enormes
vantagens devido ao seu carácter simplificado, em que são apenas necessários três parâmetros de
“input” para o uso de modelo. O maior problema prende-se com o facto de dois desses parâmetros
resultarem de ensaios de laboratório, e de nem sempre se dispor dos melhores resultados. E mesmo
sendo estes de óptima qualidade, é difícil prever o modo de variação desses parâmetros ao longo do
traçado, o que leva a que muitas vezes se admitam os valores médios. O outro parâmetro de “input” é
o GSI e não é fácil determinar um valor rigoroso, dada a subjectividade inerente a essa classificação.
Uma outra conclusão a retirar deste trabalho é que usando este modelo e variando o valor GSI num
certo intervalo, por vezes a disparidade dos deslocamentos obtidos é notável. E quanto mais fraco é o
maciço rochoso mais evidente isso se torna.
Quanto ao programa de cálculo usado, o phase2, tem as suas limitações, dado ser bidimensional,
contudo a rapidez do processo de cálculo induz uma agradável comodidade no utilizador.
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7.2. SUGESTÕES PARA DESENVOLVIMENTOS FUTUROS
Um trabalho semelhante ao que aqui foi desenvolvido deve ser repetido para outros túneis em
construção, em diferentes tipos de maciços e de recobrimentos.
Devem também ser usados outros programas de cálculo e se possível até, efectuar análises em mais do
que um programa e fazer comparações dos resultados.
O ajuste aqui efectuado foi simplificado. Basicamente o parâmetro alterado foi o GSI e para os
restantes valores de “input”, como a resistência da rocha à compressão uniaxial e o parâmetro mi,
foram admitidos os valores intermédios obtidos nos ensaios. Num outro trabalho a desenvolver usando
o critério de cedência de Hoek-Brown, deverá ser feito um estudo à influência que uma variação de
cada um desses parâmetros induz ao comportamento do túnel, e comparar qual o que tem mais
influência.
A questão de drenagem do túnel, considerando um revestimento primário permeável, deverá também
ser considerada em desenvolvimentos futuros.
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