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RESUMO 

O presente trabalho aborda um estudo geotécnico e estrutural da abóbada de betão armado de 
revestimento da central hidroeléctrica, que se enquadra no reforço de potência do aproveitamento 
hidroeléctrico do Picote. A análise centra-se sobretudo no estudo da tipologia da central e na análise 
dos parâmetros característicos do maciço rochoso, sendo efectuado posteriormente o dimensionamento 
da abóbada da central, em betão armado.  

A nível geotécnico é efectuada uma análise da prospecção e caracterização geotécnica, que apoiam os 
métodos de avanço e escavação do maciço rochoso, os condicionalismos e adopção das diversas 
geometrias das cavernas, os elementos de suporte primários e secundários a utilizar para garantir a 
segurança da obra, e as verificações de estabilidade local e global de todo o maciço rochoso. 

Desta análise geotécnica são retirados os elementos que serão posteriormente adoptados para a 
realização do dimensionamento e verificação da estabilidade da abóbada em betão a realizar na central 
hidroeléctrica. 

A nível estrutural, é efectuado o dimensionamento da abóbada em betão de revestimento da zona 
superior da caverna da central, onde se assume como acção de relevo o efeito induzido pela escavação 
da zona inferior da caverna, que foi efectuada após a construção da abóbada. 

Foram também consideradas as acções relativas ao peso próprio da abóbada, às cargas permanentes e 
variáveis associadas à ponte rolante da central e, também, as acções devidas aos fenómenos de 
fluência e retracção do betão. 

Assinalam-se também a realização de análises específicas considerando eventuais zonas do maciço 
com piores características mecânicas e resistentes bem como cálculos considerando zonas de 
descontinuidades entre a abóbada e o maciço envolvente. 

 
Palavras-Chave: Obras subterrâneas, cavernas, faseamento construtivo, interacção estrutura-maciço 
envolvente, análise estrutural, estruturas de contenção e suporte. 
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ABSTRACT 

This thesis addresses a study of the geotechnical and structural dome of reinforced concrete lining of 
the hydroelectric plant, which fits in strengthening the power of harnessing the hydroelectric Picote.  
The analysis focuses mainly on studying the typology of the central and the analysis of characteristic 
parameters of the rock mass, and subsequently made the size of the central dome, reinforced concrete.  

 On the geotechnical analysis is made of geotechnical exploration and characterization, which support 
and advance the methods of excavation of rock mass, the constraints and adoption of various 
geometries of caves, the supporting elements of primary and secondary use to ensure the safety of the 
work and the findings of local and global stability of the whole rock mass.  

 This analysis is taken from the geotechnical elements that will be adopted for the completion of 
design and verification of the stability of the concrete vault to be held at hydropower.  

 The structural level is made in the size of the dome of concrete lining of the upper zone of the central 
cave, which is assumed to measure the effect of topography induced by excavation of the area below 
the cave, which was made after the construction of the dome.  

 We also considered the actions concerning the weight of the vault itself, the permanent and variable 
charges associated with the traveler's center and also the actions due to phenomena of creep and 
shrinkage of concrete.  

 It is also the conduct of analysis considering any specific areas with the worst characteristics of the 
mass and mechanical resistance as well as calculations considering areas of discontinuity between the 
dome and the massive environment.  

 

Keywords: groundwater works, caves, constructive stages, mass-environment interaction structure, 
structural analysis, structures of containment and support. 
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1 
INTRODUÇÃO 

 

 
1.1. PREAMBULO 

As obras subterrâneas têm adquirido uma importância crescente no planeamento e gestão dos espaços, 
tanto em áreas urbanas como em áreas rurais, no meio urbano principalmente pela sua aplicabilidade 
em vias de comunicação, e no meio rural, quer pelo atravessamento de zonas montanhosas quer na 
aplicação em aproveitamentos hidroeléctricos.  

Assim, nos últimos anos assistiu-se a um desenvolvimento considerável no campo da engenharia de 
obras subterrâneas. 

 Com o aumento da sua aplicação este ramo da engenharia seguiu um rumo próprio e fomentou 
técnicas específicas. Actualmente a complexidade deste tipo de obras evidencia-se pela quantidade e 
actividades que decorrem da sua aplicação, envolvendo etapas como a sua concepção, prospecção, 
projecto, execução, fiscalização e assessoria técnica. Envolve igualmente bastantes actividades 
acessórias particulares, como é o caso dos sistemas de ventilação, drenagem e impermeabilização, 
iluminação, sistemas de distribuição de energia eléctrica, água, etc. Actualmente novas áreas de 
actividade têm sido desenvolvidas, principalmente no que se refere ao estudo de impactos ambientais, 
como os causados pela fase de construção, a deposição definitiva dos escombros da escavação e dos 
controlos de ruídos, vibrações entre outros presentes na concepção das obras.  

É assim bastante amplo o campo de aplicação destas obras que possuem particularidades específicas 
associadas com o fim a que se destinam e com as condições naturais existentes no local de construção. 

O caso de estudo do presente trabalho diz respeito à caverna subterrânea que albergará a nova central 
hidroeléctrica de Picote, no tramo internacional do rio Douro, que está, presentemente, em fase de 
construção.  

Para o caso da exploração do Picote, verifica-se a presença de uma albufeira de baixa capacidade útil e 
apresenta um reduzido nível de dimensionamento, com apenas 1.1 vezes o módulo do rio, o que 
origina a ocorrência de descargas significavas em períodos húmidos, em consequência de afluências 
superiores aos volumes máximos turbináveis.  

A verificação deste baixo aproveitamento, implicou a criação de um novo circuito hidráulico de forma 
a proceder a um reforço de potência do aproveitamento, criando assim uma maior eficácia nos 
volumes turbináveis. 
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1.2. MOTIVAÇÃO E OBJECTIVOS DO PRESENTE TRABALHO 

A concepção, dimensionamento e construção de obras subterrâneas pressupõem uma ligação, cada vez 
mais estreita entre os conhecimentos específicos das áreas de geotecnia e de estruturas. 

De um modo bastante geral, verifica-se que os conhecimentos considerados no domínio da 
caracterização de maciços rochosos, e dos processos construtivos de obras subterrâneas (escavação e 
aplicação de elementos de suporte/contenção, provisórios e definitivos), permitem a sua inclusão em 
modelos estruturais com capacidade para simularem, quer o comportamento estrutural do maciço 
rochoso durante a fase de execução das obras, quer o comportamento dos elementos de suporte 
aplicados em fase de construção, quer ainda o comportamento final do conjunto formado pelo maciço 
rochoso e as estruturas que compõem a obra subterrânea em causa. 

Procurando o desenvolvimento de um trabalho desta natureza, surgiu como desafio para esta tese dar 
seguimento ao trabalho efectuado pelo colega Tiago Palas intitulado “Projecto geotécnico das obras da 
caverna da central do reforço de potência de Picote” e apresentado em Julho de 2008, desenvolvendo-
se agora a parte relativa à análise estrutural da abóbada de revestimento da zona superior da caverna da 
nova central hidroeléctrica de Picote II. 

A descrição desta obra é apresentada no ponto 1.4. 
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1.3. DESCRIÇÃO DOS CONTEÚDOS DOS CAPÍTULOS 

Este trabalho, para além do presente capítulo introdutório onde se apresentam os principais aspectos 
desenvolvidos ao longo da tese, contem mais 3 capítulos. 

No capitulo2 é apresentado o estudo geotécnico do maciço onde se insere a obra, as análises 
geológicas e geomecânicas, o estudo da orientação e das possíveis formas a adoptar para a realização 
da central, entre as quais se encontra a forma adoptada, dos métodos de escavação e avanço das 
centrais hidroeléctricas, tendo-se seleccionado o método a aplicar e respectivo faseamento construtivo 
que como se verificará é bastante condicionante na verificação à estabilidade da obra. Procede-se 
posteriormente à descrição do estudo efectuado para a determinação das características e classificação 
do maciço rochoso, bem como para a verificação da estabilidade local e global da estrutura. Efectua-se 
também a descrição do modelo utilizado para simular o faseamento construtivo e dos correspondentes 
resultados em termos de tensões no maciço e nos elementos de suporte utilizados. Assinala-se que 
todos estes elementos foram obtidos a partir da tese referida no capítulo anterior. Também foi deste 
estudo que resultaram acções provenientes do maciço em estudo, que se utilizaram na verificação da 
estabilidade ou como elementos condicionantes do dimensionamento efectuado no capítulo seguinte. 

No capítulo 3 é efectuada a análise estrutural da abóbada da nova central hidroeléctrica do Picote. O 
dimensionamento foi efectuado para as acções que derivam dos deslocamentos provenientes da 
escavação do maciço rochoso, para acções intrínsecas da estrutura, como é o caso da presença do peso 
próprio e para acções que derivam da vida útil da estrutura, como é o caso da retracção e da fluência e 
para esforços provenientes de acções esporádicas provenientes da degradação pontual da rigidez do 
maciço rochoso, ou como a má colocação das caldas de injecção que estabelecem a ligação entre o 
elemento em betão e o maciço rochoso. Procura-se assim efectuar a análise de um conjunto alargado 
de acções para uma verificação adequada do comportamento estrutural da abóbada. 

No capítulo 4 efectua-se uma análise conclusiva a todo o trabalho efectuado, e aos resultados obtidos. 
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1.4.2.2. CARACTERÍSTICAS DO REFORÇO DE POTÊNCIA 

Apresenta-se no quadro abaixo as principais características associadas aos circuitos hidráulicos e 
central existente e ao reforço de potência em curso (circuito hidráulico 4 e central II). 

 

Quadro 1.1 _ Características principais do aproveitamento Hidroeléctrico 

C
IR

C
U

IT
O

S
 H

ID
R

Á
U

LI
C

O
S

 

1, 2 e 3 

Cota da Soleira da Tomada de Água  440 m 

Comprimento Médio das Condutas Forçadas  100,0 m 

Secção Corrente (Circular Ф = 5,5 m)  23,8 m2 

4 

Cota da Soleira da Tomada de Água 441 m 

Comprimento da Galeria em Carga 300,0 m 

Secção Corrente (Circular Ф = 10,7 m) 89,9 m2 

Comprimento da Galeria de Restituição 150,0 m 

Secção Corrente (Circular Ф = 11,3 m) 100,3 m2 

C
E

N
T

R
A

IS
 

I 

Número de Grupos 3 

Potência Aparente Nominal       3 x 72 MVA 216 MVA 

Potência Activa Nominal               3 x 65 MW 195 MW 

Tensão de Produção 15 kV 

Queda Bruta Máxima 70,0 m 

Caudal Máximo                        3 x 115 m3 / s 345 m3 / s 

Produção Anual Média 783 GWh 

II 

Número de Grupos 1 

Potência Aparente Nominal 265 MVA 

Potência Activa Nominal 238,5 MW 

Tensão de Produção 18,0 kV 

Queda Bruta Máxima 69,2 m 

Caudal Nominal 400 m3 / s 

Produção Anual Média 239 GWh 

P
O

S
T

O
 

D
E

 
T

R
A

N
S

. 

  

Central I         3 x (3x25) MVA 225 MVA 

Central II             1 x 270 MVA 270 MVA 
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2 
ANÁLISE GEOTÉCNICA 

 

 
2.1. OBRAS SUBTERRÂNEAS 

A realização de obras subterrâneas, neste caso de cavernas para a instalação de uma central 
hidroeléctrica, envolve diversos factores e riscos, pelo que o planeamento cuidadoso da execução da 
obra se torna fundamental. 

Assim e conjuntamente com a determinação de todos os parâmetros geológicos/geotécnicos e de todos 
os parâmetros estruturais dos elementos de suporte, é fundamental determinar a posição das 
descontinuidades, em orientação e em inclinação, e estudar a forma e orientação da central, que 
interagem directamente com as tensões “in situ”, e a capacidade e sequência da instalação do sistema 
de suporte. 

Uma análise prévia e cuidada aos elementos anteriormente descritos origina muito provavelmente uma 
obra de cariz técnico e económico bastante aceitável. 

 

2.1.1. ORIENTAÇÃO 

A presença de descontinuidades influencia directamente a orientação da central. Contudo nalguns 
casos a alteração da orientação é impossibilitada devido a diversos tipos de imposições pelo que, 
nestes casos é importante verificar um especial cuidado no dimensionamento dos elementos de 
suporte. 

A intersecção de várias descontinuidades presentes no maciço rochoso pode originar a instabilidade de 
cunhas, provocando por vezes a alteração da orientação da caverna da central. A orientação óptima é 
atingida quando se verifica a presença do menor número possível de cunhas instáveis.  

Na presença de um maciço bastante instável, a solução mais plausível é alcançada quando se obtém o 
menor volume instável o que envolve uma análise aprofundada da orientação das descontinuidades, 
juntamente com a verificação dos elementos de suporte. 
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A topografia de furação deve ser cuidadosa, de forma a se obter uma maior eficácia no desmonte do 
maciço, e tornando-se efectivamente mais económica com o aumento da velocidade de escavação. 
Inicialmente a furação processa-se nos contornos do elemento a escavar e no centro, seguindo-se a 
furação com corte em “V” no sentido do centro. 

 

Etapa 2 – Detonação 

Posteriormente à abertura dos furos, procede-se a colocação de detonadores e explosivos que originam 
o desmonte do elemento pretendido. A detonação deve ser realizada de uma forma contínua do centro 
para o contorno do elemento a retirar, tornando-se assim mais eficaz.  

Nesta fase deveremos ter especial cuidado com a ventilação e com a presença de operários no local do 
desmonte. O cuidado deve principalmente visar o facto de se poder verificar a projecção de partículas, 
bem como a grande quantidade de poeiras originadas pela detonação, sendo essencial uma eficaz 
ventilação durante esta etapa. 

 

Etapa 3 – Limpeza 

A retirada dos escombros originados pela escavação, é outra etapa bastante importante, utilizando-se 
transportes de despejo para retirar todos os elementos que derivam da detonação dos explosivos. É 
ainda realizado o corte e a remoção de todos os pequenos elementos instáveis que se encontram no 
contorno da central, dando assim uma forma uniforme, segura e de conforto visual à obra. 

 

2.2.2. MÉTODO NATM 

Este método não se caracteriza, ao contrário do anterior, pela forma como avança ou se desenvolve a 
escavação, mas sim pela elevada eficácia que a forma de sustimento concentra no maciço, 
proporcionando assim uma maior liberdade nos métodos de escavação. 

O escoramento neste método caracteriza-se pela aplicação de pregagens contra o maciço rochoso e a 
projecção de uma camada de betão imediatamente após a fase de avanço. Este escoramento aumenta 
notavelmente a resistência do maciço, enfraquecido pelo alívio de tensões devido à escavação, 
proporcionando um aumento de segurança, uma redução de custos e uma maior velocidade de avanço 
na escavação.  

Este método é acompanhado por uma intensa observação dos estados de tensão e dos deslocamentos 
sofridos pelo maciço. Caso não se verifique a previsão efectuada no projecto, recorre-se à sua 
correcção imediata mediante os parâmetros observados. 
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o Granitos róseos 

Granito de grão médio, de duas micas, de tom rosado. Detectado em várias sondagens, este granito 
apresenta-se pouco a medianamente alterado (W2 a W3). O índice de qualidade R.Q.D. apresenta 
valores entre os 50% e os 100%. 

 

o Granitos decompostos 

Foram detectados nas zonas superficiais das sondagens F4 a F7. Apresentam-se decompostos (W5) 
com espessuras a variar os 0,4 m para a sondagem F4 e os 2,0 m para a sondagem F7. 

 

2.6.2. ANÁLISE DAS DESCONTINUIDADES  

Em maciços de boa qualidade geotécnica, como são normalmente os da implantação de obras 
subterrâneas, as descontinuidades tem um papel preponderante no comportamento tenso-
deformacional, tornando-se fundamental a sua caracterização. 

Partindo de amostras retiradas dos furos pode-se ter uma estimativa de possíveis descontinuidades. 
Para uma correcta caracterização procede-se à determinação de parâmetros como: 

 

o Orientação 

o Continuidade 

o Grau de alteração das paredes 

o Abertura 

o Preenchimento 

o Rugosidade 

o Resistência à compressão das paredes 

o Presença de água 

o Espaçamento 

 

Da determinação dos parâmetros acima referidos identificaram-se as descontinuidades mais 
representativas. De uma forma global poder-se-á afirmar que a sua continuidade será média a elevada, 
com paredes pouco alteradas e fechadas. 

A resistência ao deslizamento, poderá ser subjectivamente estimada pela rugosidade das paredes, 
verificando-se, embora com uma amostra muito pequena, que as superfícies apresentam-se planas 
rugosas ou onduladas com estrias. Na estimativa de resistência à compressão das paredes das 
descontinuidades determinou-se um valor médio de resistência de 33 MPa, tendo como mínimo o 
valor de 18 MPa e um máximo de 46 MPa.  

Constatou-se, ainda, que as paredes das diaclases se encontram genericamente secas.  
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Quadro 2.2 _ Ensaios de permeabilidade  

Total dos 
ensaios 96  1º Troço: 10  Restantes: 86 

  
Troço de 
ensaio 

% 
Troço de 
ensaio 

% 

Não atingiu a pressão de ensaio 0  0  2  2 

Absorção nula ou muito baixa 6  60  60  70 

R
eg

im
e 

de
 p

er
co

la
çã

o
 

A
bs

or
çõ

es
 s

up
er

io
re

s 
a 

1 
U

.L
. 

A ‐ Regime 
Laminar 

3  30  10  12 

B ‐ 
Escoamento 
Turbulento 

1  10  5  6 

C ‐ Facturação 
Hidráulica 

0  0  0  0 

D ‐ Lavagem do 
preenchimento

0  0  3  3 

E ‐ Colmatação 
das fissuras 

0  0  6  7 

 

 

2.7.2. ENSAIO DE CARACTERIZAÇÃO MECÂNICA. 

De forma a complementar o melhor possível o estudo da caracterização geológica e geotécnica do 
maciço rochoso procedeu-se a uma caracterização mecânica do maciço que se processa com recurso 
aos ensaios “in situ” e em laboratório. 

 

2.7.2.1. ENSAIOS “IN SITU” 

Os ensaios “in situ” têm como principal objectivo a determinação da deformabilidade do maciço e 
respectivo estado de tensão na zona da futura caverna da central. Os ensaios foram efectuados com 
recurso a dilatómetros (BHD) e ao método de sobrecarotagem (STT).  

 

o ENSAIO COM RECURSO A DILATÓMETRO BHD 

O método de dilatómetro BHD consiste em introduzir num furo de sondagem uma camisa de borracha, 
que se adapta as paredes do furo e as carrega num determinado troço. A deformabilidade é registada 
por um sistema eléctrico. 
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Nos ensaios, obtiveram-se valores de K=4, o que nos indica tensões horizontais cerca de 4 vezes 
superiores as verticais. 

 

2.7.2.2. ENSAIOS LABORATORIAIS  

Após a obtenção de amostras das sondagens correspondentes às zonas onde foram efectuados os 
ensaios anteriormente descritos, todas elas representativas da zona do maciço onde será implantada a 
central, procedeu-se ao estudo laboratorial de forma a obter uma caracterização do maciço mais 
correcto e detalhada. 

As amostras BD1 e BD2 correspondentes aos ensaios realizados com recurso ao dilatómetro BHD e as 
amostras STT1 e STT2 correspondentes ao ensaio STT foram analisadas recorrendo-se aos ensaios de 
compressão uniaxial, ultra-sons e compressão diametral. 

 

o ENSAIO UNIAXIAL 

Organizando os ensaios uniaxiais por grau de alteração constata-se que as rochas com W1-2 
apresentam resistência média à compressão de 91 MPa, as W2 o valor de 63 MPa e as W3 
aproximadamente de 40 MPa, tendo como valores médios de deformabilidade para os W1-2 e W2 
igual a 40 GPa e para o W3 de 10 GPa. 

Verificou-se que as amostras dos furos de sondagem BD1 e BD2 apresentam características de 
deformabilidade e de resistência razoáveis a boas, podendo para tal considerar-se um módulo de 
deformabilidade de 37 GPa, correspondente à média harmónica, e uma tensão de rotura de 77 MPa, 
correspondente à média aritmética.   

Obteve-se um valor médio do coeficiente de Poisson de 0,12, que pode ser considerado relativamente 
baixo. 

 

o ENSAIO DE ULTRA-SONS 

Os ensaios de ultra-sons foram realizados nas mesmas amostras utilizadas para o ensaio uniaxial. 
Foram obtidas velocidades longitudinais superiores a 4000 m/s e velocidades transversais superiores a 
2000 m/s, tendo como valores médios 4500 m/s e 2600 m/s. Verifica-se, assim, estar na presença de 
uma rocha com características mecânicas razoáveis a boas. 

 

o ENSAIO DE COMPRESSÃO DIAMETRAL 

A análise dos resultados dos ensaios de compressão diametral verifica-se que a tensão de rotura à 
tracção se obtém para um valor próximo de 8 a 9% dos valores máximos de rotura à compressão, 
valores que estão compreendidos aproximadamente entre 6 a 6,5 MPa. 

Para os parâmetros de resistência resultante dos ensaios de deslizamento de diaclases, obtiveram-se 
valores médios de 0,14 MPa para a coesão e de 34º para o ângulo de atrito. Os ensaios efectuaram-se 
com amostras de diaclases com superfícies pouco alteradas e ligeiramente rugosas, resultantes da 
profundidade a que foram retiradas. 
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2.8. SISTEMAS DE CLASSIFICAÇÃO DO MACIÇO 

Quando se pretende iniciar o estudo de uma determinada obra, principalmente quando um dos 
objectivos passa pela determinação de parâmetros geotécnicos, a classificação do maciço rochoso 
torna-se fundamental. Assinale-se, contudo, que esta classificação não é absoluta para fim de 
engenharia, nem universal. 

 

2.8.1. CLASSIFICAÇÃO TENDO EM CONSIDERAÇÃO A ALTERAÇÃO DO MACIÇO 

A qualidade dos maciços rochosos é consequência do seu estado de alteração e de fracturação, 
obtendo-se assim um índice de qualidade.  

A classificação da alteração do maciço é normalmente baseada em métodos expeditos e de observação, 
variando com a facilidade com que o material é decomposto. Utiliza-se uma nomenclatura que 
compreende os 5 níveis indicados no quadro 2.4. 

 

Quadro 2.4 _ Graus de alteração do maciço rochoso 

Símbolos Designação Características 

W1 São Sem quaisquer sinais de alteração 

W2 Pouco alterado Sinais de alteração apenas nas imediações das 
descontinuidades 

W3 Medianamente 
alterado 

Alteração visível em todo o maciço rochoso mas a rocha não 
é friável 

W4 Muito alterado Alteração visível em todo o maciço rochoso e a rocha é 
parcialmente friável 

W5 Decomposto 
(saibro) 

O maciço apresenta-se completamente friável com 
comportamento de solo 

 

 

A classificação de fracturação é um parâmetro que nos indica o espaçamento que existe entre as 
diversas diaclases, e engloba os 5 níveis constantes no quadro 2.5.  
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Quadro 2.5 _ Graus de fracturação do maciço rochoso 

Símbolos Intervalo entre 
fracturas (cm) 

Designação 

F1 > 200 Muito afastadas 

F2 60 - 200 Afastadas 

F3 20 - 60 Medianamente afastadas 

F4 6 - 20 Próximas 

 
F5 

< 6 Muito próximas 

 

Estes dois parâmetros apesar de obtidos por métodos empíricos estabelecem uma primeira 
classificação do maciço que é bastante útil. Juntamente com ambos os métodos anteriormente 
descritos utiliza-se muitas vezes o RQD (“Rock Quality Designation”), dando um indicativo da 
qualidade do maciço rochoso usado, sendo a sua classificação descrita no quadro 2.6. 

 

Quadro 2.6 _ Classificação dos maciços com base no RQD 

RQD Qualidade do Maciço Rochoso 

0 - 25% Muito fraco 

25 - 50% Fraco 

50 - 75% Razoável 

75 - 90% Bom 

90 - 100% Excelente 

 

Embora tendo bastantes limitações, devido as incertezas no manuseamento das amostras, é bastante 
útil.  
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2.8.2. CLASSIFICAÇÕES GEOMECÂNICAS  

Posteriormente à recolha das amostras das sondagens e a uma prévia análise das suas características 
procede-se à sua classificação geomecânica. A importância desta classificação reside no facto de 
poder-se sintetizar e determinar os elementos geotécnicos presentes no maciço. 

 

2.8.2.1. SISTEMA RMR 

Este sistema, cada vez mais utilizado, tem vindo a ser refinado constantemente. Baseado em casos 
práticos e em formulas empíricas, o sistema torna-se tanto mais correcto quanto mais testado for. 
Embora sendo um método empírico é bem aceite no seio da geotecnia. 

Este sistema tem como funcionalidade relevante estabelecer uma correlação entre o índice RMR e o 
módulo de deformabilidade (Em), utilizando-se para tal as fórmulas enunciadas por Bieniawski, 
Serafim e Pereira e Hoek e Brown. Pode igualmente fornecer indicações sobre nomeadamente a 
coesão e o ângulo de atrito. 

O índice RMR é determinado recorrendo a seis parâmetros geológicos–geotécnicos, aos quais são 
atribuídos pesos relativos. Após a classificação do maciço, o índice RMR é determinado pelo 
somatório dos respectivos pesos. Assim, este índice, pode variar entre 0 e 100.  

 

2.8.2.2. SISTEMA Q 

Identicamente ao sistema anterior, este sistema tem como função relevante proceder a determinação do 
módulo de deformabilidade (Em).  

O cálculo do índice Q é efectuado recorrendo a seis factores considerados relevantes para a 
caracterização do comportamento do maciço rochoso. Obtendo um valor que poderá variar de 10-3 ate 
103.  

É correlacionavel com o módulo de elasticidade, utilizando as fórmulas enunciadas por Barton et al, 
1980, e mais recentemente em 2002 por Barton e Quadros. 

 

2.8.2.3. SISTEMA GSI 

Dada a matriz rochosa que constitui os maciços juntamente com as superfícies de descontinuidades 
que o compartimentam, o cálculo da sua resistência pode ser efectuada por métodos empíricos.  

Este método identicamente aos anteriores é um método correlacionavel como o módulo de 
deformabilidade, sendo o índice GSI também correlacionavel com o factor anteriormente referido o 
índice RMR. 

 Este método assume-se como de elevada importância dado permitir a obtenção de muitos parâmetros 
caracterizadores do maciço rochoso, tais como a coesão o ângulo de atrito, o módulo de 
deformabilidade e vários parâmetros correlacionados com o tipo de solo e escavação. Contudo, para 
tal, é necessário proceder ao cálculo de outros índices, como a tensão de compressão na rocha simples 
(σc). 
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2.8.3. APLICAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A análise do maciço da central hidroeléctrica de Picote é realizada recorrendo aos sistemas atrás 
descritos, com base em, amostras das sondagens BD1 e BD2. 

 

2.8.3.1. SONDAGEM BD1 

Para a análise da sondagem BD1 recorre-se ao sistema RMR, ao sistema Q e ao sistema GSI. 

Para o sistema RMR, realizado pelo método descrito anteriormente, seleccionaram-se inicialmente os 
pesos referentes à compressão uniaxial como, o valor do RQD, o tipo de classe de F e W, a percolação 
do maciço e a orientação. Obtendo assim um valor de RMRmínimo = 69 (maciço rochoso bom – classe 
II) e um RMRmáximo = 85 (maciço rochoso muito bom – classe I). 

Aplicando-se o métodos descritos por Serafim e Pereira e por Hoek e Brown obtiveram-se os valores 
mínimos e maximos estimados para o módulo de deformabilidade, constantes no quadro 2.7. 

 

Quadro 2.7 _ Cálculo do módulo de deformabilidade 

Serafim e 
Pereira 

Emin = 30 GPa 

Emáx = 75 GPa 

Hoek e Brown 
Emin = 26 GPa 

Emáx = 66 GPa 

 

 

Na análise recorrendo ao sistema Q, obtiveram-se valores de Qminimo =4,688 e do Qmáximo = 30. 

Aplicando a fórmula prescrita por Barton e Quadros, 2002, determinaram-se como valores mínimos e 
máximos do módulo deformabilidade: 

 

Quadro 2.8 _ Cálculo do módulo de deformabilidade 

Barton e 
Quadros, 2002 

Emin = 17 GPa 

Emáx = 31 GPa 

 

 

Posteriormente à determinação do módulo de deformabilidade, procedeu-se a determinação de vários 
parâmetros por aplicação do sistema GSI, obtendo-se assim valores como a coesão, o ângulo de atrito 
e o módulo de deformabilidade. 

Na determinação do valor do GSI recorre-se ao valor obtido anteriormente do RMR. Obtendo-se: 
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Quadro 2.9 _ Resultados do sistema GSI 

Mínimo Máximo 

UCS (MPa) 78 UCS (MPa) 78 

GSI 64 GSI 80 

mi 33 mi 33 

mb 9,123 mb 16,155 

s 0,0183 s 0,1084 

a 0,502 a 0,501 

ф' 45,01 ф' 49,52 

c' (MPa) 6,656 c' (MPa) 8,415 

E (MPa) 26,9 E (MPa) 61,2 

 

 

2.8.3.2. SONDAGEM BD2 

O procedimento adoptado para o cálculo da sondagem BD1 foi também aplicado à sondagem BD2. A 
necessidade de efectuar-se este cálculo prende-se ao facto de se verificarem divergências entre a 
sondagem BD1 e BD2 e com o intuito de confirmar os valores obtidos para a sondagem BD1.  

No cálculo utilizando o sistema RMR, obtiveram-se valores de RMRmínimo = 69 (maciço rochoso bom – 
classe II) e para o RMRmáximo = 85 (maciço rochoso muito bom – classe I). Para o módulo de 
deformabilidade obtiveram-se os valores indicados no quadro 2.10. 

 

Quadro 2.10 _ Cálculo do módulo de deformabilidade 

Serafim e 
Pereira 

Emin = 30 GPa 

Emáx = 75 GPa 

Hoek e Brown 
Emin = 24 GPa 

Emáx = 61 GPa 

 

 

O cálculo do módulo de deformabilidade utilizando o sistema Q, implica a determinação dos valores 
de Qmin e Qmax, obtendo-se como valores para o  Qminimo=4,688 e para o Qmáximo=30, tendo-se como 
valor do módulo de deformabilidade: 

 

 

Quadro 2.11 _ Cálculo do módulo de deformabilidade 

Barton e 
Quadros, 2002 

Emin = 17 GPa 

Emáx = 31 GPa 
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Na análise recorrendo ao sistema GSI obtiveram-se os seguintes valores: 

 

Quadro 2.12 _ Resultados do sistema GSI 

Mínimo Máximo 

UCS (MPa) 66,5 UCS (MPa) 66,5 

GSI 64 GSI 80 

mi 33 mi 33 

mb 9,123 mb 16,155 

s 0,0183 s 0,1084 

a 0,502 a 0,501 

ф' 45,01 ф' 49,52 

c' (MPa) 5,674 c' (MPa) 7,174 

E (MPa) 26,9 E (MPa) 61,2 

 

 

2.8.3.3. ANÁLISE DE VALORES A UTILIZAR 

A análise individual das duas sondagens pelos diversos sistemas de classificação geomecânica, 
determinou vários valores do módulo de deformabilidade. Assim e como forma de caracterizar, com 
valores mais plausíveis de se verificarem no maciço rochoso procedeu-se à determinação do valor 
médio encontrado pelos diversos sistemas individuais e efectuou-se uma síntese dos diversos valores 
característicos do maciço a utilizar na verificação da estabilidade local e global do maciço. 

 

Quadro 2.13 _ Estimativa do módulo de deformabilidade 

Sistema 
Sondagem BD1  Sondagem BD2

E (GPa)  E (GPa) 

Q 
17  17 

31  31 

RMR 

30  30 

75  75 

26  24 

66  61 

GSI 
27  27 

61  61 

Σ  333  326 

Valor médio  42  41 
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 Quadro 2.14 _ Resultados do critério Mohr-Coulomb e Hoek e Brown 

Sondagem BD1
Sondagem 

BD2 

Tipo de material  Isotrópico 

γ (kN/m3)  27 

Parâmetros 
elásticos 

E (GPa)  42  41 

ν  0,15  0,15 
P
ar
âm

et
ro
s 
re
la
ti
vo
s 
a 
te
n
sõ
es
  

(c
ri
té
ri
o
 H
o
ek
 e
 B
ro
w
n
 g
en

er
al
iz
ad
o
) 

Tipo de 
material 

Plástico 

σc (MPa)  78  66,5 

mb (pico)  9,123  9,123 

s (pico)  0,0183  0,0183 

a (pico)  0,502  0,502 

Dilatância  0  0 

mb (residual)  9,123  9,123 

s (residual)  0,0183  0,0183 

a (residual)  0,502  0,502 

 

 

Analisando-se os resultados das duas sondagens verifica-se que ambos convergem para valores muito 
próximos, o que indica a presença de um material isotrópico e que a verificação à estabilidade local e 
global pode ser efectuada para um só valor característico do maciço rochoso. Verifica-se que para a 
análise da estabilidade só existe a necessidade da criação de um modelo representativo do maciço 
utilizando para tal os valores presentes em BD2 por se tratar da sondagem com valores mais 
desfavoráveis. 

 

 

2.9. SUPORTES 

A verificação da estabilidade depende directamente do tipo de suportes utilizados. Assim e de forma a 
garantir a estabilidade pode-se usar dois tipos de suportes. 

 

2.9.1. SUPORTES PRIMÁRIOS 

A introdução de suportes primários ou temporários em obras subterrâneas revolucionou o tempo e 
formas de escavação, passando as obras a serem executadas a uma velocidade mais elevada associada 
a uma maior segurança. 

O aparecimento de novas técnicas de suporte primário associado a uma maior confiança e fiabilidade 
deste tipo de suportes transformou suportes de cariz temporário em suportes que permanecem 
aplicados em toda a vida de estrutura. Assim este tipo de suportes poderão permanecer aplicados 
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2.9.1.2. BETÃO PROJECTADO 

O betão projectado pode ser usado como suporte primário e confere uma maior segurança ao maciço. 

As sucessivas aplicações de camadas de betão projectado juntamente com fibras ou com a presença de 
uma malhasol, confere ao maciço uma resistência que, como se verificará posteriormente, dispensaria 
a utilização de pregagens. No inicio da escavação o betão projectado desempenhou um papel de 
elevada importância, garantindo a estabilidade do maciço. 

 

2.9.2. SUPORTE DEFINITIVO 

O suporte definitivo é normalmente aplicado sobre os suportes primários, sendo o último elemento 
estabilizador do maciço rochoso. A presença do suporte primário em toda a vida da obra, origina um 
suporte definitivo mais optimizado, sendo contudo essencial garantir a durabilidade e/ou resistência do 
suporte primário.   

O suporte definitivo, em conjunto com o suporte primário caso este esteja activo durante toda a vida 
de obra, deve garantir a estabilidade resistente, um aspecto regular e uniforme, impermeabilização e 
garantir as características funcionais da mesma.  

Para a central do Picote será efectuado um suporte em betão, aplicado sobre o suporte primário, sem a 
desactivação deste. O arco em betão é realizado antes da escavação da parte inferior da central, de 
forma a facilitar a sua realização.  

A análise do suporte definitivo será executada no capítulo de análise estrutural. 

 

2.10. ESTABILIDADE LOCAL 

A escavação de obras subterrâneas em profundidade engloba pontos de estudo críticos, sendo a 
presença de cunhas instáveis formadas por descontinuidades existentes em redor da escavação no 
maciço rochoso um dos factores de elevada preocupação que deveremos considerar.   

Na análise da estabilidade da central de Picote, a estabilidade das cunhas foi verificada recorrendo ao 
software desenvolvido pela Rocscience, Unwedge. 

 

2.10.1. PROGRAMA UNWEDGE 

Na análise da estabilidade local da Central do Picote, consideraram-se as possíveis famílias presentes 
no maciço rochoso e o suporte utilizado para a contenção do mesmo. Mediante estes dois grandes 
parâmetros o programa “unwedge”, que visa verificar a estabilidade local, realiza varias simulações de 
forma a verificar a estabilidade do maciço. 

 

2.10.1.1. CARACTERIZAÇÃO DAS CUNHAS 

O estudo das descontinuidades no maciço rochoso indicou a presença de 3 famílias mais 
representativas (F1, F2 e F3) e duas famílias raras (F4 e F5), sendo que estas duas são sub-famílias da 
família (F2).  
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2ª Fase 

 
Inicio do desmonte da abóbada, através das 
galerias existentes.  

 
 

 
3ª Fase 

 
Instalação das pregagens e do betão 
projectado, criando o suporte primário na 
zona das galerias existentes. 

 

 
4ª Fase 

 
Escavação da galeria central.  
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5ª Fase 

 
1ª fase fictícia em que é simulado o atraso 
da instalação do suporte primário aquando 
do desmonte da parte central da abóbada.  

 

 
6ª Fase 

 
Instalação do suporte primário no resto da 
parte superior da abóbada, após se ter 
verificado aproximadamente 60% dos 
deslocamentos. 

 

 
7ª Fase 

 
É a 2ª fase fictícia, que corresponde a 
simular o atraso na aplicação do suporte 
primário.  
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8ª Fase 

 
Após os deslocamentos referentes ao tempo 
entre a escavação e o tempo de entrada em 
funcionamento do suporte primário, aplica-se 
a eficiência do suporte. 

 

 
9ª Fase 

 
Nesta fase procedemos a execução do arco 
em betão (suporte secundário) aproveitando 
a rocha inferior que serve de apoio a 
execução do mesmo.  

 

 
10ª Fase 

 
Fase correspondente a escavação de um 
troço vertical da caverna, onde se retrata a 
fase fictícia da escavação até a colocação 
do suporte primário. 
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11ª Fase 

 
Colocação do suporte primário, após a 
verificação de 60% dos deslocamentos 
estimados para esta fase. 

 

 
12ª Fase 

 
Fase fictícia, onde se simula o atraso da 
colocação do suporte primário 
correspondente a escavação da caverna até 
a base da galeria central. 

 

 
13ª Fase 

 
Instalação do suporte primário após se ter 
constatado o deslocamento calculado para 
esta fase. 

 



 ____ Análise do comportamento de uma estrutura em abóbada de betão armado de revestimento de uma caverna subterrânea 

49 
 

 

 

 

 

 

 
14ª Fase 

 
À imagem de todas as fases fictícias 
anteriores é utilizado um material 
característico que representa a escavação 
ate ao ponto representado simulando o 
atraso na colocação do suporte primário. 

 

 
15ª Fase 

 
Como efectuado em toda a caverna, nesta 
fase procede-se a colocação das pregagens 
e betão projectado, posteriormente a ser 
verificado os deslocamentos apropriados. 

 

 
16ª Fase 

 
É a última fase fictícia do modelo, em que se 
procede a escavação até à parte inferior da 
caverna, representando o atraso da 
instalação do suporte primário. 
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2.11.1.2. RESULTADOS  

Após a descrição e apresentação do faseamento construtivo adoptado, procede-se a uma análise dos 
principais resultados. 

De entre o grande número de análises e factores que se podem retirar do programa importa enumerar, 
como de principal importância, os deslocamentos do maciço rochoso, as tensões principais que se 
verificam no maciço e as zonas de rotura. 

 

o DESLOCAMENTOS DO MACIÇO ROCHOSO 

Para se proceder à análise dos deslocamentos do maciço rochoso, pode desprezar-se os deslocamentos 
obtidos nas fases fictícias, pois verificamos que nessas fases só se obteve aproximadamente 60% dos 
deslocamentos máximos, não tendo assim nenhum efeito relevante a consideração dos mesmos. 

Na análise dos deslocamentos do maciço rochoso, constata-se que o seu valor aumenta no sentido do 
centro de gravidade, ou seja, para o interior da escavação. À medida que a escavação se processa o 
deslocamento é mais significativo, aumentando com a profundidade. 

Numa análise mais detalhada à central, verifica-se um deslocamento nulo na fase 1, dado não existir 
qualquer abertura no maciço, aumentando sempre até a fase 17 onde se obtém um deslocamento 
máximo de 31mm a meia altura da central.  

Uma análise mais cuidada deve ser efectuada ao deslocamento sofrido pelo suporte secundário. O arco 
em betão é construído quando se verifica na parte inferior da abóbada um deslocamento de 12 mm, no 
sentido do centro de gravidade de escavação. A escavação da parte inferior da central aplica ao arco 
esforços, que estão associados aos deslocamentos que o arco vai sofrer mediante a deformação do 
maciço. 

Numa análise ao sentido global dos deslocamentos, verifica-se que os deslocamentos horizontais são 
mais significativos o que se deve ao facto de a tensão horizontal verificada no maciço ser 4 vezes 
superior à tensão vertical. Verifica-se ainda que devido à elevada tensão horizontal o topo da central 
sofrerá um pequeno levantamento.  

 
17ª Fase 

 
Instalação dos últimos suportes primários na 
caverna, aplicação que se realiza 
posteriormente aos deslocamentos 
previamente estimados. Estão assim 
representadas todas as deformações do 
maciço, e aplicados todos os suportes 
resistentes na central. 
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o TENSÕES VERIFICADAS NO MACIÇO 

 TENSÕES MÁXIMAS (COMPRESSÃO) 

A profundidade à qual é executada a central, confere ao maciço uma tensão máxima de valores 
bastante significativos, implicando o aparecimento na primeira fase da escavação elevados valores de 
tensão. 

Verifica-se que quando se procede a abertura das galerias laterais, fase 2, é exercida pelo solo uma 
tensão de valor próximo de 48 MPa, que irá aumentar para próximo dos 51 MPa quando se proceder à 
abertura da galeria central. É importante verificar-se que este valor será igual ao valor máximo 
atingido pelo maciço, indicando que a escavação terá de ser cuidadosa e tendo uma elevada atenção ao 
faseamento construtivo. 

Posteriormente à abertura da galeria central, procede-se a escavação faseada de toda a abóbada, desde 
a fase 4 ate à fase 8, verificando-se nesta fase uma diminuição das tensões na parte superior da 
abóbada, e um aumento dos valores na soleira da galeria central, atingindo um valor máximo de 46 
MPa, no final da abertura da abóbada. Os valores elevados atingidos na soleira da galeria central 
localizam-se numa zona que posteriormente será sujeita à escavação. 

A fase 9 caracteriza-se pela construção do arco, o que origina uma diminuição das tensões na abóbada, 
mantendo-se constantes para a restante central. 

Após a fase 10 e até se atingir a fase 17, procede-se à escavação de toda a restante caverna. Verifica-se 
uma tensão de 46 MPa, na base da galeria central, para a fase de construção do arco, diminuindo um 
pouco até aos 41 MPa quando a escavação atinge a base da galeria central, voltando a subir até aos 51 
MPa, quando a escavação atinge a base da central.  

Globalmente pode-se concluir que a abertura de galerias no maciço rochoso provoca elevadas tensões, 
que diminuem à medida que a abertura da abóbada aumenta, e voltando a crescer à medida que a 
profundidade vai aumentando, o que justifica valores das tensões iniciais próximos dos valores das 
tensões finais. Constata-se ainda que na zona dos hasteais a tensão máxima andará sempre próxima de 
zero o que é originado pela forma do arco adoptado, conduzindo a tensões para a parte superior da 
abóbada e para a base da central como pode constatar-se na figura seguinte. 
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A geração do modelo da estrutura em estudo no programa a utilizar constitui um factor de elevada 
importância pois todas as análises a efectuar terão por base esse modelo que deve ser representativo da 
estrutura real. Descreve-se no quadro seguinte a forma de geração do modelo de elementos finitos no 
programa utilizado. 

 

Quadro 3.1 _ Avanço da criação do arco em estudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fase 1 

 
Criação de keypoints, procedendo assim 
ao estabelecimento de pontos 
estratégicos, para a modelização da 
estrutura. 

 

 
Fase 2 

 
Criação de linhas procedentes dos 
Keypoints, gerando os contornos do arco 
que fica assim geometricamente 
definido.  
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3.3.1.2. CARACTERIZAÇÃO LONGITUDINAL 

Admitiu-se que longitudinalmente o arco de betão mantém geometria constante. Assinala-se a 
presença de juntas transversais que visam a redução dos efeitos de retracção, fluência e variações de 
temperatura. 

 

3.3.2. FUNCIONAMENTO ESTRUTURAL 

3.3.2.1. CONCEPÇÃO GERAL 

Apesar da existência de juntas transversais ao desenvolvimento da abóbada (e da caverna da central) 
acima referidos admitiu-se que o comportamento estrutural da abóbada se processa essencialmente 
entre os hasteais da caverna, sendo adequadamente representado pelo funcionamento dos seus arcos 
transversais. 

 
Fase 3 

 
Com a intercepção de linhas procedemos 
a criação de áreas, dentro do contorno 
definido. 
 

 

 
Fase 4 

 
Com a junção de todos as áreas gera-se 
o elemento de volume representativo do 
arco a estudar e que foi discretizado em 
elementos finitos. 
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caracterizadora do efeito horizontal do maciço rochoso. O efeito no sentido longitudinal da central é 
garantido pelas 2 molas anteriores, introduzindo-se uma rigidez infinita e um deslocamento impedido, 
garantindo assim a correcta caracterização nesse sentido. 

As molas adoptadas apresentam uma rigidez vertical muito próxima da horizontal, podendo a sua 
rigidez variar de acordo com os modelos adoptados e as acções actuantes. A verificação de uma 
rigidez horizontal próxima da vertical é bastante aceitável, existindo mesmo autores, que indicam a 
adopção de uma rigidez horizontal igual à rigidez vertical, desprezando assim o acréscimo verificado 
na rigidez horizontal. 

Os valores adoptados para a caracterização do maciço rochoso e utilizados para a determinação da 
rigidez horizontal e vertical das molas encontram-se descritos em baixo. 

 

 =	 ã
 (3.1) 

 = ( ) × ×  (3.2) 

 

Quadro 3.2 _ Rigidez do maciço na vertical e horizontal 

Sentido  Es (GPa)  ν  Is  B (m)  K's (kN/m) 

Vertical  41,00  0,15  1,46  33,00  870563,18 

Horizontal  41,00  0,15  2,76  16,50  921030,61 

 

 

Outro aspecto de bastante importância na adopção deste modelo é a introdução dos deslocamentos 
provenientes da escavação do maciço rochoso e a respectiva verificação da compressão nas molas. A 
introdução dos deslocamentos é efectuada na parte oposta da mola que estabelece a ligação mola-arco, 
originando a compressão das mesmas. Contudo como se verifica uma maior rigidez das molas quando 
comparado com o arco em betão constata-se que ao impor um deslocamento nas molas o arco sofrerá 
simultaneamente o mesmo deslocamento. Por outro lado devido à adopção de molas verifica-se a 
possibilidade de o terreno também sofrer igualmente pequenos deslocamentos devido à rigidez do 
arco.  
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Quadro 3.3 _ Deslocamentos adoptados para o arco 

   Deslocamentos 

Pontos  XX  YY  ZZ 

1  2,21E‐02  1,01E‐02  0,00

2  2,21E‐02  7,26E‐03  0,00

3  2,15E‐02  6,12E‐03  0,00

4  2,09E‐02  4,98E‐03  0,00

5  2,03E‐02  3,88E‐03  0,00

6  1,97E‐02  2,78E‐03  0,00

7  1,87E‐02  2,23E‐03  0,00

8  1,77E‐02  1,67E‐03  0,00

9  1,59E‐02  5,86E‐04  0,00

10  1,41E‐02  ‐4,51E‐04  0,00

11  1,24E‐02  ‐1,40E‐03  0,00

12  ‐1,01E‐02  ‐2,32E‐06  0,00

13  ‐8,06E‐03  1,27E‐03  0,00

14  ‐6,55E‐03  2,32E‐03  0,00

15  ‐5,04E‐03  3,42E‐03  0,00

16  ‐4,08E‐03  3,99E‐03  0,00

17  ‐3,57E‐03  4,19E‐03  0,00

18  ‐2,85E‐03  4,37E‐03  0,00

19  ‐2,10E‐03  4,48E‐03  0,00

20  ‐1,59E‐03  4,53E‐03  0,00

21  ‐1,07E‐03  4,53E‐03  0,00

22  ‐5,41E‐04  4,52E‐03  0,00

23  0,00  4,51E‐03  0,00

 

A introdução dos deslocamentos anteriormente descritos, assim como a verificação do correcto 
funcionamento do modelo adoptado só é garantido após a verificação do adequado comportamento das 
molas que deverão estar todas submetidas a esforços de compressão. 

Para a verificação do correcto funcionamento das molas efectuaram-se diversas simulações de índole 
realista. Como exemplo, procedeu-se a um cálculo em que se adoptou uma resistência horizontal nula 
do maciço rochoso, o que se traduz na introdução de uma rigidez nulas nas molas horizontais que 
servem de apoio ao arco e utilizando-se como única acção a actuar para este exemplo o efeito do peso 
próprio. Verificou-se a presença de elevados deslocamentos horizontais, como seria expectável, no 
sentido exterior à escavação, junto as molas da parte inferior da abóbada, resultantes da rigidez nula 
dos apoios nesse sentido. 

Ao analisar comparativamente os resultados de cálculo onde a rigidez horizontal das molas era nula 
com a rigidez não nula, para a acção do peso próprio, verifica-se a presença “trocada” do valor 
máximo de compressão ao localizar-se na parte inferior do arco, ao invés da parte superior como seria 
expectável (secção de fecho).  
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Figura 3.8 _ Molas de Khorizontal = 0 (esquerda); Molas de Khorizontal máxima (direita) 

 

Assim, e após uma verificação cuidadosa de todas as molas do modelo adoptado verifica-se que a 
modelação se encontra correcta e que as molas estão a trabalhar todas à compressão conforme o 
pretendido. 

 

3.5. DESCRIÇÃO DAS ACÇÕES 

As acções que são consideradas neste estudo são o peso próprio, os efeitos da fluência e da retracção, 
que representam os efeitos a longo prazo, as cargas associadas à ponte rolante e os deslocamentos 
impostos pela escavação do maciço rochoso. O valor destes deslocamentos e a sua forma de aplicação 
foram já descritos no sub-capítulo anterior (3.4.1. Molas), procedendo-se agora só a descrição das 
restantes acções. 

 

3.5.1. PESO PRÓPRIO 

Uma das acções condicionante nesta estrutura é a presença do peso próprio. Não tendo elevada 
relevância ao longo de toda a vida da obra, devido á presença de acções exteriores que diminuem o seu 
efeito, a sua presença é bastante condicionante na fase inicial, transmitindo ao arco em betão, uma 
deformada oposta à que ele vai estar sujeito ao longo da sua vida útil. Admitindo que para a espessura 
da abóbada a percentagem de armadura a utilizar será reduzida, admitiu-se para peso específico do 
betão da abóbada o valor de 24 kN/m3. 
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Obtendo-se: 

 = 1.99	 ×	 932.55 × 10 	= 5.50 × 10  

 

Para proceder à determinação do valor da extensão devido à retracção temos: εcs	=	εcd	+	εca	 (3.5) 

 , ∞ = ℎ	 × 	 , 0  (3.6) , ∞ = 2.5	(f − 10) × 10   (3.7) 

 , ∞ = 0.70 × 0.30 × 10 = 2.1 × 10  , ∞ = 2.5	(25 − 10) × 10 = 3.75 × 10  

 

Obtendo como valor da retracção o valor de: = 2.1 × 10 + 	3.75 × 10 = 2.475 × 10  

 

Verifica-se assim que a extensão devida à fluência e retracção pode atingir, a tempo infinito o valor 
de: (2.475 + 5.50) × 10 = 7.975 × 10  

Considerando para o betão α = 10-5 /ºC, a extensão calculada corresponde a uma diminuição de 
temperatura Δt = ε/α ≈ 80ºC. Assim esta variação de temperatura negativa de 80ºC foi introduzida no 
programa de forma a simular o efeito da variação da retracção e da fluência. Anota-se que este 
procedimento simplificado fornecerá resultados mais gravosos do que os reais. 

 ∆ = 	  (3.8) ∆ = −80°  

 

3.5.3. PONTE ROLANTE  

A existência de uma ponte rolante em centrais hidroeléctricas é fundamental, tornando-se muitas vezes 
condicionante no tipo de geometria transversal das centrais.  

No caso em estudo, com caverna em forma de cogumelo, as extremidades inferiores da abóbada 
funcionarão como vigas de rolamento da ponte rolante. Assim adoptou-se uma posição para a 
aplicação pontual da ponte rolante que dista aproximadamente 80cm da face interior do hasteal da 
caverna da central, conforme se ilustra na figura 3.10. 
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 Quadro 3.8 _ Tensões nos pontos definidos (kPa) 

Secções\Pontos 1 2 3 4 

S1 2068 1522 486 -149 

S2 -270 1864 4909 13400 

S3 4139 6962 7856 7862 

S4 7182 8800 10349 13352 

 

 

3.6.6. DEFINIÇÃO DAS COMBINAÇÕES MAIS GRAVOSAS E DIMENSIONAMENTO 

3.6.6.1. DEFINIÇÃO DAS COMBINAÇÕES MAIS GRAVOSAS 

Após a análise anterior, onde se procedeu ao estudo das acções que actuam ao longo da vida do arco 
em betão, quer de uma forma mais isolada, quer com as combinações entre as acções que ocorrem 
simultaneamente, verifica-se que o efeito mais gravoso numa análise global é verificado para a 
combinação que contempla o efeito do peso próprio e dos deslocamentos do maciço, tendo com 
compressão máxima o valor de 17400 kPa. Por outro lado torna-se igualmente importante analisar a 
secção que apresenta uma maior discrepância entre tensão máxima e tensão mínima, constatando-se 
que esta localiza-se na combinação anterior e apresenta como valor máximo o valor de 17400 kPa à 
compressão e como valor mínimo o valor de 242 kPa igualmente à compressão.  

Estas discrepâncias podem ser constatadas no quadro 3.9, onde se verificam as tensões limites para os 
pontos máximos e mínimos em cada secção, os valores para as análises individuais das acções. É de 
ressalvar que o efeito da retracção e fluência não pode ser considerado isoladamente, dado em nenhum 
momento da vida da caverna se verificar a actuação isolada desta acção, e que o seu efeito foi obtido 
considerando a actuação de todas as acções em simultâneo e posteriormente o desconto do efeito das 
restantes acções. Para os efeitos combinados entre as diversas acções, contempla-se na combinação 1 
as acções do peso próprio e os deslocamentos do maciço e na combinação 2 a presença das 3 acções 
estudadas, tendo assim o efeito do peso próprio, dos deslocamentos do maciço e da retracção e 
fluência.  

 

Quadro 3.9 _ Quadro resumo das tensões normais nas secções em estudo (kPa) 

 
Peso próprio Deslocamentos 

Retracção e 
Fluência 

Combinação 1 Combinação 2 

Secções P1 P4 P1 P4 P1 P4 P1 P4 P1 P4 

S1 -121 -1 -3172 -28 2068 -149 -3293 -29 -1225 -178 

S2 -142 -800 -100 -16600 -270 13400 -242 -17400 -512 -4000 

S3 -336 -250 -4000 -9845 4139 7862 -4336 -10095 -197 -2233 

S4 -281 -528 -7526 -14311 7182 13352 -7807 -14839 -625 -1487 

 

 

Assim e após uma análise aos valores indicados pelo quadro 3.9 procede-se à selecção para cada 
secção dos 2 casos mais gravosos, verificados anteriormente. Esta selecção visa respeitar 2 regras 
essenciais para o dimensionamento, sendo a selecção efectuada para os casos que apresentam uma 
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maior discrepância entre os valores máximos e mínimos, originando assim o maior momento flector 
presente no arco, e os que apresentam o maior valor de tensão. Como na maior parte das secções não 
se verifica a simultaneidade destes 2 pressupostos, efectuou-se a selecção dos 2 casos mais gravosos 
por cada secção. 

Obteve-se como tensões de dimensionamento os valores descritos no quadro 3.10. 

 

Quadro 3.10 _ Valores das tensões (kPa) 

  Caso 1 Caso 2 

Secções P1 P4 P1 P2 

S1 -3293 -29 -3172 -28 

S2 -242 -17400 -100 -16600 

S3 -4336 10095 -4000 -9845 

S4 -7807 -14839 -7526 -14311 

 

Posteriormente à verificação dos valores das tensões normais presentes em todo o arco de betão, que 
efectivamente se verificam como o efeito mais gravoso, procede-se à determinação dos intervalos das 
tensões tangenciais de forma a garantir a estabilidade e segurança aos esforços de corte a que o arco 
estará submetido. 

Procede-se à análise das tensões tangenciais de todas as combinações nas secções em estudo, e à 
realização de um quadro resumo que contempla os valores máximos e mínimos, encontrando-se 
descritos no quadro 3.11 os respectivos valores. 

 

Quadro 3.11 _ Quadro resumo das tensões tangenciais nas secções em estudo (kPa) 

  Peso próprio Deslocamentos
Retracção e 

Fluência 
Combinação 1 Combinação 2 

Secções P1 P4 P1 P4 P1 P4 P1 P4 P1 P4 

S1 -49 0 1787 -97 -774 98 1738 -97 964 1 

S2 -51 -259 1039 -1792 163 494 988 -2051 1151 -1557 

S3 -184 -88 -538 -5509 3071 3877 -722 -5597 2349 -1720 

S4 -0,7 -0,7 -6 33 -43 -29 -7 32 -50 3 

 

É importante ainda referir que outros efeitos, presentes em muitas outras obras de betão, como a torção 
e os efeitos de 2ª ordem entre outros, têm efeitos negligenciáveis neste tipo de estruturas devido ao 
comportamento induzido pelo maciço rochoso envolvente. 

 

3.6.6.2. DETERMINAÇÃO DA ARMADURA 

Tendo-se considerado por cada secção os dois casos mais gravosos, anteriormente analisados, 
procede-se de seguida à obtenção dos esforços de dimensionamento, para os 8 casos em estudo, 
nomeadamente à determinação do esforço axial e do momento flector, para se efectuar o 
dimensionamento em flexão composta.  
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Sabendo-se para todas as acções os valores das tensões normais, e recorrendo à formula da tensão para 
a flexão composta, obtêm-se os esforços do momento flector e do esforço axial. 

 (média) = ( ) ( )
  (3.9) = σ( é ) × Á   (3.10) 

 (sup) = ± y   (3.11) 

 

Com base nas formulações anteriores obtêm-se como resultados os valores presentes no quadro 3.12. 

 

Quadro 3.12 _ Esforços axiais e momentos flectores 

Secções H Inércia Ya Área σsup (p1) σinf (P4) σméd N (axial) M (σsup)  

C
as

o 
1

 

S1   3,25 2,86 1,63 3,25 3293 29 1661 5398 2873  

S2   2,55 1,38 1,28 2,55 242 17400 8821 22493 -9297  

S3   1,50 0,28 0,75 1,50 4336 10095 7216 10823 -1079  

S4   1,00 0,08 0,50 1,00 7807 14839 11323 11323 -586  

C
as

o 
2

 

S1   3,25 2,86 1,63 3,25 3172 28 1600 5200 2767  

S2   2,55 1,38 1,28 2,55 100 16600 8350 21292 -8940  

S3   1,50 0,28 0,75 1,50 4000 9845 6923 10383 -1095  

S4   1,00 0,08 0,50 1,00 7526 14311 10919 10918 -565  

 

Com os valores dos esforços, momento flector e esforço axial, determinou-se as quantidades de 
armaduras necessárias para a verificação da segurança, tendo-se para tal recorrido às tabelas de betão 
armado de forma a simplificar e facilitar o cálculo das armaduras, e utilizando como materiais um 
betão da classe C25/30 e um aço da classe S500, obtendo-se assim, a quantidade de aço descrita no 
quadro 3.13. 

 

Quadro 3.13 _ Quantidade de aço necessário 

    Betão Aço A'/A M N μ ν ω As A A’ 

C
as

o 
1

 

S1 16666,67 435000 1 2873 5398 0,016 0,100 0,000 0,00 0,00 0,00 

S2 16666,67 435000 1 9297 22493 0,086 0,529 0,000 0,00 0,00 0,00 

S3 16666,67 435000 1 1079 10823 0,029 0,433 0,000 0,00 0,00 0,00 

S4 16666,67 435000 1 586 11323 0,035 0,679 0,000 0,00 0,00 0,00 

C
as

o 
2

 

S1 16666,67 435000 1 2767 5200 0,016 0,096 0,000 0,00 0,00 0,00 

S2 16666,67 435000 1 8940 21292 0,083 0,501 0,000 0,00 0,00 0,00 

S3 16666,67 435000 1 1095 10383 0,029 0,415 0,000 0,00 0,00 0,00 

S4 16666,67 435000 1 565 10918 0,034 0,655 0,000 0,00 0,00 0,00 
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Posteriormente à determinação das respectivas armaduras necessárias à garantia da estabilidade, 
procede-se à determinação/verificação das armaduras mínimas exigidas para o arco em estudo. Após a 
adopção das armaduras longitudinais para o arco em estudo, procede-se à determinação das armaduras 
de distribuição, tendo estas no mínimo, 1/5 da armadura longitudinal adoptada. Obteve-se assim para o 
arco em estudo as armaduras enumeradas no quadro 3.14. 

 

Quadro 3.14 _ Armadura adoptada e armadura de distribuição 

  Secção As (esforço) φ 25  As (mínimo) φ 25  As (adoptado) φ 25  As (distrib) 

C
as

o 
1

 

S1 As (mínima)  8,05  φ 25//0,10  φ 25//0,10  φ 10//0,30 

S2 As (mínima)  6,32  φ 25//0,15  φ 25//0,15  φ 10//0,30 

S3 As (mínima)  3,72  φ 25//0,25  φ 25//0,25  φ 10//0,30 

S4 As (mínima)  2,48  φ 25//0,30  φ 25//0,30  φ 10//0,30 

C
as

o 
2

 

S1 As (mínima)  8,05  φ 25//0,1  φ 25//0,10  φ 10//0,30 

S2 As (mínima)  6,32  φ 25//0,15  φ 25//0,15  φ 10//0,30 

S3 As (mínima)  3,72  φ 25//0,25  φ 25//0,25  φ 10//0,30 

S4 As (mínima)  2,48  φ 25//0,30  φ 25//0,30  φ 10//0,30 

 

3.6.6.3. VERIFICAÇÃO AO ESFORÇO TRANSVERSO 

A partir dos valores das tensões tangenciais, calculados anteriormente, e das espessuras do arco de 
betão podem obter-se os valores dos esforços transversos presentes no mesmo.  

Anote que se constata a presença de valores dos esforços de corte com valores negativos e positivos, 
identicamente aos valores das tensões normais, indicando este o sentido para o qual se direcciona o 
esforço transverso, podendo-se, no entanto, para efeito de verificação assumir estes valores como 
absolutos. 

 

Quadro 3.15 _ Valor do esforço de corte presente nas secções (kN) 

Secções Peso próprio Deslocamentos
Retracção e 

fluência 
Combinação 1 Combinação 2 

S1 -2,25 86,60 -40,08 84,35 44,27 

S2 10,53 143,37 -16,76 153,91 137,14 

S3 2,52 -130,60 21,18 -128,08 -106,91 

S4 0,00 2,76 0,99 2,76 3,76 

 

Após a determinação dos valores dos esforços transversos do arco em betão deve-se garantir que o 
mesmo garante a estabilidade aos esforços em estudo sem o recuso à utilização de armadura 
transversal. Utilizando o método do Eurocódigo 2, que nos permite a verificação ao corte sem 
utilização de armadura transversal verifica-se a estabilidade do arco.  
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Quadro 3.16 _ Quadro da resistência transversal nas 4 secções 

Secções Crd d(mm) K Ρl fck bw (mm) Vrd,c (kN) 

S1 0,12 2925 1,26 0,0015 25 1000 687,91 

S2 0,12 2295 1,30 0,0015 25 1000 554,17 

S3 0,12 1350 1,38 0,0015 25 1000 348,56 

S4 0,12 900 1,47 0,0015 25 1000 246,89 

 

3.6.7. ANÁLISE GLOBAL 

Procedendo-se de uma forma global à análise do arco em betão, verifica-se a segurança em relação ao 
esforço transverso, sem para tal recorrer a utilização de armadura transversal.  

Para o dimensionamento das armaduras longitudinais e de distribuição, verifica-se a adopção de 
armaduras com o mesmo tipo de diâmetro, só variando a quantidade e consequentemente o 
espaçamento entre as mesmas, ficando assim garantida a segurança em relação aos cenários de acções 
considerados.  

 

3.7. VERIFICAÇÕES COMPLEMENTARES 

Neste capítulo é abordado o comportamento do arco representativo da abóbada da caverna para acções 
não condicionantes do seu dimensionamento, pelo que os correspondentes cálculos se assumem como 
cálculos de verificação. 

 

3.7.1. DESCRIÇÃO DAS ACÇÕES A UTILIZAR 

3.7.1.1. PONTE ROLANTE 

A adopção da acção da ponte rolante como acção de verificação e não como acção de 
dimensionamento é um pouco discutível. Se por um lado a presença da ponte rolante em toda a vida 
útil do arco em betão e com um esforço que não pode ser considerado desprezável constitui um factor 
que poderia ser contabilizado no dimensionamento, a sua localização proporciona que as forças 
actuantes se encaminhem directamente para o maciço rochoso. Verifica-se igualmente que para a 
presença do esforço provocado pela ponte em um só lado do arco, é garantida a dispensa de 
verificação, tornando o esforço provocado pelo arco repartido por ambos os apoios insignificante.  
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Figura 3.29 _ Esforços provenientes dos 2 tipos de apoio da ponte rolante  

 

Verifica-se que a sua acção só se torna relevante quando se alteram as propriedades do maciço 
rochoso, derivando de uma escavação pouco cuidadosa. Assim procedeu-se à verificação da 
estabilidade do arco para a ponte rolante considerando um maciço rochoso que serve de apoio ao arco 
de betão bastante fracturado, provocando a diminuição da sua resistência. 

Podendo esta situação ser plausível de ocorrer constata-se que o comportamento do arco é 
perfeitamente aceitável para diversos valores da rigidez do maciço, neste caso particular, para valores 
adoptados de 1/5 da resistência máxima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.30 _ Tensões para 1/5 da deformabilidade máxima do maciço 

 

3.7.1.2. INJECÇÃO DE CALDA 

Embora todas as etapas para a execução do arco de betão, se efectuem com o devido cuidado a 
probabilidade de ocorrerem deficiências na injecção da calda que estabelece a ligação entre o arco de 
betão e o maciço rochoso, existe. Assim a estabilidade do elemento para essa situação deve ser 
garantida. 
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Na aplicação ao modelo adoptado procedeu-se à remoção dos elementos que estabelecem o suporte 
nos pontos onde se pretende verificar a falta de injecção da calda. Assim simulou-se uma deficiência 
de injecção de calda em 3 zonas que visam abranger todas as possíveis ocorrências, uma para a parte 
superior do arco em betão, outra para a parte lateral do mesmo, e num caso mais esporádico efectuou-
se a verificação para o caso de injecção insuficiente para ambas as partes laterais da abóbada em 
simultâneo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.31 _ Tensões e deslocamentos para a injecção de calda 

 

3.7.2. ANÁLISE DE RESULTADOS 

3.7.2.1. PONTE ROLANTE 

A aplicação da ponte rolante, logo após a construção do arco, pressupõe a correcta caracterização do 
estado do maciço para a zona de aplicação da ponte rolante, conhecendo-se o estado de rigidez do 
maciço rochoso para essa zona. 

Assim para a caracterização deste tipo de esforços procede-se a análise de 2 cenários, sendo o primeiro 
caracterizado pela distribuição do esforço da ponte rolante por um ou os dois lados de apoio, e 
verificando-se um maciço rochoso com a sua perfeita rigidez. O segundo cenário implica a verificação 
para o esforço todo concentrado num único ponto de apoio, variando a rigidez do maciço rochoso.  

No primeiro cenário, observa-se que para ambos os casos em estudo os deslocamentos obtidos pela 
acção são insignificantes podendo desprezar-se o seu efeito. Isto verifica-se mais fortemente no caso 
em que a carga é repartida igualmente por ambos os apoios da ponte rolante, do que para o caso em 
que a aplicação se observa só de um lado.  

A análise que foi efectuada para os deslocamentos aplica-se também às tensões presentes no arco. 
Assim verifica-se que para a situação que procede à divisão do valor da carga por ambos os apoios, as 
tensões actuantes podem ser desprezáveis. Por outro lado o valor da tensão que é aplicado só numa 
extremidade, já se considera considerável. Contudo verifica-se que todo o restante arco não sofre 
alterações significativas pela presença da ponte rolante, e que o ponto de aplicação da carga sofre 
tensões que tendem a convergir para o efeito das restantes acções. Assim a acção introduzida pela 
ponte rolante, não cria efeitos significativamente desfavoráveis à estrutura. 
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Numa análise às 4 secções em estudo verifica-se que de uma forma global o arco apenas sofre 
alterações na zona onde se considerou a alteração do maciço rochoso (secção S4), alterando as tensões 
aí representadas. No restante elemento apenas se verifica umas pequenas alterações dos seus valores. 
Pode-se constatar a presença destas alterações no quadro 3.18. 

 

 

Quadro 3.18 _ Tensões verificadas para a acção em estudo 

Secções\Pontos 1 2 3 4 

S1 -2999 -1847 -896 -200 

S2 -92 -1774 -3736 -5412 

S3 -2267 -5520 -8375 -9597 

S4 -7903 -8950 -11120 -13675 

 

 

3.7.2.2. INJECÇÃO DE CALDA 

Procedeu-se à realização de 3 simulações correspondentes à deficiência da aplicação da calda, uma no 
topo do arco de betão, outra na parte lateral do arco, e a terceira considerando má injecção da calda em 
2 zonas em simultâneo da envolvente, uma em cada lado do arco. 

Para as 3 análises verifica-se que por cada troço do arco que apresenta uma deficiência na injecção da 
calda, o arco tende a deslocar-se até se verificar o contacto entre o arco e o maciço rochoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.35 _ Deslocamentos obtidos para as diversas posições da acção 

 

O estudo da deficiente injecção de calda em diversos locais da envolvente do arco levou à conclusão 
que o seu efeito é igual, independentemente do local da aplicação da mesma, ou seja, verifica-se que 
as tensões embora com valores ligeiramente diferentes e dependentes do volume de calda que não foi 
injectado, apresentam sempre o mesmo modelo de tensões, apresentando compressões na delimitação 
entre a presença de calda injectável e a zona onde não se verifica a mesma e a presença de tracções na 
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Numa análise a estes valores verifica-se a presença de valores elevados, contudo constata-se 
igualmente deslocamentos bastantes superiores à distância entre o arco em betão e o maciço rochoso, 
indicando que estas tensões são bastantes conservadoras. 

 

3.7.3. VERIFICAÇÃO DOS ESFORÇOS 

Após um estudo individual das acções anteriormente descritas, e uma análise de todos os factores 
condicionantes da estrutura, procedeu-se à verificação da estabilidade para as mesmas.  

Com os esforços retirados em zonas coincidentes, quer para as acções admitidas para o 
dimensionamento, quer para as acções admitidas na análise à verificação torna-se simples a 
comparação dos resultados para as diversas acções e a verificação da estabilidade do arco de betão. 
Note-se que o dimensionamento da armadura foi efectuado para uma presença igual de armadura em 
ambas as faces do arco, implicando assim que a troca de tensões efectuada por algumas acções se 
encontra igualmente contemplada. 

Nas verificações complementares da segurança do arco, e posteriormente de todos os esforços 
procedentes das acções consideradas, procedeu-se à comparação destas tensões com as tensões obtidas 
para as acções condicionantes do dimensionamento, verificando-se que em quase todas as secções é 
garantida a estabilidade, não sendo necessário alterar a quantidade de aço. Verifica-se assim que caso 
ocorra o efeito destas acções o arco de betão facilmente suporta o seu aparecimento.  

Para as simulações realizadas para a má colocação de calda em torno do elemento de betão, verifica-se 
a presença de tensões superiores às adoptadas para dimensionamento, nas secções coincidentes com os 
locais onde se verifica a ausência de calda. Estes valores são pontuais e localizados no limite interior 
de compressão, junto à interface da presença de calda com a má injecção da mesma e não 
apresentando um aumento muito significativo. Verificando-se que a resistência da armadura não se 
encontra introduzida na resistência adoptada e que estes valores se obtêm para deslocamentos que na 
realidade não se observam, devido à presença do maciço rochoso a uma distância inferior à verificada 
para os deslocamentos do arco, pode-se concluir que a estabilidade é garantida para esta simulação. 
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4 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
No presente trabalho pretendeu-se efectuar uma análise ao comportamento estrutural da abóbada de 
revestimento da zona superior da caverna da central hidroeléctrica de Picote II. Para tal procedeu-se a 
uma análise dos elementos geotécnicos condicionantes e posteriormente à análise estrutural do arco 
que simula o comportamento da abóbada. 

Na análise geotécnica efectuada torna-se importante realçar a existência de aspectos que se tornam 
fundamentais para a posterior análise estrutural do arco. Assim e de forma consistente com o que foi 
realizado, procedeu-se inicialmente à análise dos 3 tipos de formas de cavernas frequentes neste tipo 
de obras, sendo de notar que a selecção do tipo de caverna a adoptar é bastante condicionante dos 
esforços e da estabilidade a que as abóbadas de revestimento das cavernas estarão sujeitas. 
Posteriormente, analisaram-se os métodos de escavação e avanço, bem como o respectivo faseamento 
construtivo, tendo esta análise como principal ênfase a determinação dos deslocamentos que 
efectivamente influenciam a estabilidade do suporte secundário aplicado na caverna, sendo estes 
decorrentes da escavação da central. Após esta análise, procedeu-se à análise dos parâmetros 
mecânicos do maciço rochoso, de onde se retirou principalmente a resistência suportada pelo mesmo, 
valor este que é condicionante no modelo de dimensionamento adoptado. No término deste capítulo 
procedeu-se a uma análise dos suportes utilizados, nomeadamente o suporte secundário que viria a ser 
dimensionado no capítulo 3 e a respectiva estabilidade local e global, quer dos suportes primários quer 
do suporte secundário, de onde derivou o valor de acções condicionantes da estabilidade do mesmo, 
nomeadamente os deslocamentos impostos pela escavação do maciço rochoso. 

Em relação ao dimensionamento estrutural, pode-se concluir que a criação de um modelo 
representativo da abóbada de betão, juntamente com o efeito do maciço rochoso, originou um modelo 
capaz de simular os esforços presentes no arco em betão representativo da abóbada da zona superior 
desta caverna para as diversas acções. Assim, e com este objectivo, procedeu-se à análise das 
dimensões geométricas adoptadas para o elemento em betão e à selecção da classe dos materiais a 
utilizar. Para a simulação do efeito do maciço rochoso, procedeu-se à colocação de molas com a 
rigidez do maciço rochoso em toda a envolvente do arco, garantindo-se então a simulação pretendida. 
Com base nas acções presentes neste tipo de obras, efectuou-se o dimensionamento do arco de betão 
em estudo, calculando-se a armadura a utilizar em secções características e verificando os esforços de 
corte presentes no mesmo. No término deste capítulo procedeu-se a verificações complementares para 
situações que poderiam ocorrer no maciço rochoso, sendo de se notar que nesta verificação é garantida 
a estabilidade do arco em betão, para as diversas simulações.  
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