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G. A. Silva  

RESUMO 

Esta pesquisa estuda a influência em superfície do processo de escavações subterrâneas de um 

possível metrô em Goiânia. Para isso foram resgatados alguns conceitos relacionados à obras 

subterrâneas. Dividiu-se a revisão bibliográfica em duas partes, uma mais geral, sobre conceitos 

de obras subterrâneas (Método construtivo, Sistema de suporte de túneis, NATM, TBM. E a 

segunda parte, onde adentrou-se em um assunto mais específico como comportamento 

mecânico da escavação de um túnel, métodos empíricos e analíticos que exprimem o recalque 

superficial. Também foi falado de danos induzidos devidos a esses deslocamentos. 

Posteriormente foi feito uma análise paramétricas utilizando os modelos de Kirsch, Peck e 

analise numérica elástico linear com e sem suporte, de três pontos simulando a escavação 

suposto túnel de Goiânia. Analisou-se por meio destes três métodos os deslocamentos 

superficiais. Também se estudou a influência das variações dos parâmetros sobre os 

deslocamentos na superfície, nos quais os parâmetros variados foram: Modulo de elasticidade, 

massa especifica do solo, distância relativa do túnel a superfície. Por fim foi feita uma análise 

elasto-plástica, utilizando modelo de Mohr-Coulomb, de um ponto especifico, onde se estudou 

somente a analise numérica com e sem suporte e juntamente com essas analises foram possíveis 

extrair os esforços solicitantes do perímetro da escavação. Através desta análise, obteve-se qual 

o parâmetro tem mais influência sobre o comportamento em superfície e qual modelo é mais 

adequado e as limitações de cada um. 
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1. INTRODUÇÃO 

O crescimento vertiginoso da população em grandes cidades, juntamente com a crescente 

valorização imobiliária dos terrenos, resulta na necessidade de um melhor aproveitamento do 

espaço urbano e da atividade de um transporte em massa. Para isso são necessários os túneis, 

sistemas de metrôs e entre outros meios modais. Assim têm-se optado pelos processos de 

escavações subterrâneas em grandes cidades.  A adoção de obras subterrâneas garante um alivio 

do espaço superficial que, por sua vez, pode ser utilizado para atividades mais nobres. Desse 

modo, a realização de obras subterrâneas vem crescendo bastante nas últimas décadas, seja para 

fins de mobilidade ou de utilidades públicas (KOLYMBAS, 2005). 

 Devido essa demanda por espaços subterrâneos, ao longo dos anos foram desenvolvidas técnicas 

construtivas de túneis tais como: (NATM, New Austrian Tunnelling Method), ( TBM, Tunneling 

Boring Machine) e entre outros. O NATM se caracteriza por um processo de escavação subterrânea 

que utiliza concreto projetado em torno do perímetro da escavação, controlando deformações do 

terreno através de alívios de tensões atuantes, exigindo o monitoramento constante das condições 

em campo. O TBM caracteriza por ser um processo mecanizado de escavação, que por meio das 

tuneladoras consegue frentes de avanço de escavação onde, que imediatamente são colocados os 

suportes nas zonas escavadas.  

Ao se projetar um túnel, têm-se que ter em mente a geologia local e escolher a melhor técnica 

construtiva que será realizada, uma vez que a mesma influencia diretamente no comportamento da 

zona escavada 

A importância da técnica escolhida influencia diretamente nos alívios de tensões, sendo que o 

NATM permite as deformações controladas e o TBM permite parcialmente as deformações. As 

escavações subterrâneas produzem, um alívio de tensões no maciço de solo. E este alívio é 

obtido por meio de deslocamentos, sejam eles superficiais ou no perímetro escavado. Onde os 

traçados dos túneis interceptam grandes regiões urbanas, existem limites admissíveis para os 

recalques superficiais e para que os mesmos não comprometam as redes de serviços (Água, energia, 

telefone e etc.…) e as estruturas dos edifícios e as ruas e avenidas.  

Durante muito tempo, os projetos e as etapas construtivas de túneis baseavam-se exclusivamente 

em métodos empíricos. Mas com desenvolvimento científico e tecnologico, atualmente  hoje é 

possível fazer avaliações numéricas através método de elementos finitos, diferenças finitas, e de 



Influência em superfície do processo de escavação de obras subterrâneas em solo de Goiânia.   13 

G. A. Silva. Capítulo 1 

analises elásticas não lineares, ou modelos elasto-plásticos, representando melhor as 

características do solo que circundam a escavação. 

 JUSTIFICATIVA 

Em futuro próximo, nos grandes centros urbanos será uma alternativa viável a opção de obras 

subterrâneas. Desta forma, avaliar tensões e deslocamentos induzidos devido as escavações será 

bastante importante nas etapas de pré-projeto e projeto executivo. É útil tanto na etapa de 

previsões de deslocamentos superficiais e seus possíveis danos nas estruturas já estabelecidas, 

quanto na escolha do método de escavação, uma vez que o método escolhido depende de 

diversos fatores incluindo o tipo de solo. 

 OBJETIVO GERAL 

Este trabalho tem como objetivo principal a análise numérica da tensão e deformação 2D da 

escavação de um futuro metrô de Goiânia e sua influência na superfície utilizando modelos 

elástico lineares e elasto-plásticos, que melhor representam o comportamento do solo analisado. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Os objetivos específicos deste trabalho são: 

 Implementação numérica do modelo elástico linear utilizando a ferramenta numérica 

(FLAC 2D) 

 Prever deslocamentos e tensões superficiais induzidas devidas à escavação do metrô de 

Goiânia 

 Comparar modelos analíticos e empíricos através de análises numéricas elástica linear 

e elásto-plástico. 

 Estudos paramétricos dos deslocamentos superficiais. Variando a profundidade, local 

do túnel, túnel sem sistema de suporte e com sistema de suporte (Concreto Projetado). 

 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Capítulo 1: Introdução, Objetivos, Justificativa do tema, Estrutura do Trabalho. 

Capítulo 2: Revisão bibliográfica (obras subterrâneas, sistema de suporte para escavações, 

pressão de suporte em túneis, suporte em concreto projetado, o novo método austríaco de 
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escavações de túneis (NATM), métodos de escavação de túneis, método de escavação em 

materiais duros, escavação em materiais moles (cut and cover), túneis mecanizados (tunneling 

boring machine). 

Capítulo 3: Revisão bibliográfica (comportamento e previsão de recalque superficial 

transversal, comportamento do maciço frente a escavação, mecanismo que originam recalques 

na superfície, danos em edificações devido ao efeito provocado por escavações subterrâneas, 

método empírico (proposição de peck), análise elástica para túnel circular (kirsch), modelo 

constitutivo, método das diferenças finitas (FLAC 2D) 

Capítulo 4: Materiais e Métodos (Caracterização da obra, simulação numérica). Discussões 

breves de como foi feito e do porquê foi feito. 

Capítulo 5: Resultados e discussões. Relata os resultados e explica os porquês dos resultados, 

e a quantificação dos resultados. 

Capitulo 6: Conclusões. Debate breve das conclusões. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A revisão bibliográfica deste trabalho é feita em duas partes. Primeiramente esta revisão 

bibliográfica básica onde resgatou-se os conceitos gerais sobre obras subterrâneas, fez-se um 

pequeno resgate do processo histórico de construções de túneis, algumas características de 

sistemas de suportes, também da filosofia NATM. E posteriormente falou-se métodos 

construtivos de túneis em solos moles e solos duros e ou rochas, e dos métodos de escavação 

por tuneladoras TBM, suas vantagens e desvantagens e tipos de equipamentos 

A segunda parte da revisão bibliográfica foi contemplada com uma parte mais especifica 

(Capítulo 3) conferindo definições de comportamento do maciço à uma escavação, 

comportamento na frente de escavação, mecanismo que geram as bacias de recalques ou 

subsidência breve relato sobre recalque e possíveis danos a edificações e definições rápida de 

análise numérica, modelo constitutivo e o programa FLAC e método das diferenças finitas. 

 OBRAS SUBTERRÂNEAS 

O crescimento vertiginoso da população em grandes cidades, juntamente com a crescente 

valorização imobiliária dos terrenos, resulta na necessidade de um melhor aproveitamento do 

espaço urbano. Assim têm-se optado pelos os processos de escavações subterrâneas em cidades, 

a adoção de túneis, têm sido utilizados para diversas finalidades, como adução de água, serviços 

elétricos e de comunicação levando o tráfico urbano, encurtando as distancias das viagens, o 

mesmo gera economia à um país, mas também é difícil estimar. Mas para a construções de 

túneis é existe um grande risco e ao mesmo tempo um alto investimento e requer um alto nível 

de habilidades por parte do corpo técnico (KOLYMBAS, 2005). 

Os romanos foram os primeiros a dominar as técnicas de escavações subterrâneas, aventuraram 

nesse mundo criando a primeira extensa rede de túneis no mundo antigo. Eles construíram 

estruturas inclinadas, chamadas aquedutos, para o transporte de água das montanhas para 

cidades e aldeias. Também criaram câmaras subterrâneas e construíram estruturas em arco para 

o suporte, não só para transportar água fresca para a cidade, mas também para transportar águas 

residuais (TUNNEL BASICS, 2001). 

Não é de hoje a opção por túneis. Como podemos ver os romanos já optaram por tais estratégias. 

Uns dos primeiros túneis que se tem notícia é o aqueduto de Eupalinos. É um túnel de 1036 

metros em Samos, Grécia, construído no século VI a.C, que foi concebido a transpor água entre 
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a montanha monte Kastro até Pitagoreion. A opção pelo túnel foi para evitar possíveis furtos. 

O que o torna único além do fato de ser o primeiro túnel, foi por ter sido aberto por ambos os 

lados até o meio utilizando conceitos básicos de geometria (ROSA, 2003). Por ser de rocha de 

extrema qualidade foi dispensável a adoção de suportes como podemos ver na foto na Figura 

2.1. 

Figura 2.1 Túnel Eupalinos. (Google imagens) 

 

Durante os séculos XIX e XX, o desenvolvimento do transporte ferroviário e automóvel levou 

a construção de túneis maiores, melhores e mais extensos. Devido à recente tecnologia de 

construção de túnel, já é possível que os engenheiros projetem túneis através de montanhas, sob 

rios e embaixo de cidades. Antes de planejar um túnel, é necessário investigar as condições do 

perfil geológico através da análise de amostras de solo e rocha em poços de sondagem 

(CHIOSSI, 1973). 

O primeiro túnel escavado no Brasil, por volta de 1860, teria sido um pequeno túnel escavado 

em rocha na Estrada União da Indústria perto da cidade de Três Rios, no estado do Rio de 

Janeiro, com exceção dos túneis de mineração na cidade de Ouro Preto, Mina da Passagem na 

cidade de Mariana e as escavações de Morro Velho ambas as minas para extração de ouro. No 

início do século 20, engenheiros brasileiros estavam enfrentando os desafios de construções de 

túneis por todo o país. No ano 1904 foi concebido a escavação do segundo túnel para 

Copacabana, no Rio de Janeiro, Túnel do Leme. O volume total escavado no século passado foi 

menos do que 4 milhões de metros cúbicos. O volume esperado até 2019 será de 11 milhões de 
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metros cúbicos, grande parte das obras subterrâneas, em parte, estão associados ao setor 

energético e ferroviário. Atualmente no Brasil encontra-se 42 quilômetros de túneis em 

construção. Grande parte de túneis rodoviários, o que indica que o Brasil está acordando, e que 

as soluções subterrâneas são as mais apropriadas no momento. (CÁSSIO, 2014) 

Com o passar dos séculos é cada vez maior a demanda por obras de infraestruturas e maiores 

são as cobranças e exigências nas qualidades dos serviços prestados, seja lazer, transporte entre 

outros. Esse processo de urbanização é o grande responsável por obras subterrâneas. Encontra-

se metrôs no Brasil hoje, nas cidades de São Paulo (12 milhões de hab.), Rio de Janeiro (6.5 

milhões de hab.), Recife (1.6 milhões de hab.), Belo Horizonte (2.5 milhões de hab.), Ceilândia 

(0.489 milhões de hab.), Salvador (2.93 milhões de hab.), Fortaleza (2.61 milhões de hab.) 

Teresina (0.84 milhões de hab.), Maceió, Natal (0.877 milhões de hab.), João Pessoa (0.8 

milhões de hab.), Juazeiro do Norte (0.268 milhões de hab.), dados (IBGE, 2016). Contando 

hoje com uma malha metroviária aproximadamente 974 quilômetros de extensão. (Mobilize, 

2013). Existe a necessidade não só nos grandes centros urbanos, como São Paulo e Rio de 

Janeiro, mas também a presença de metrôs nos centros urbanos menos populosos, contando 

com uma população média de 500 mil habitantes. Obras subterrâneas em países desenvolvidos 

são requisitados em cidades acima de 500 mil habitantes. Em centros urbanos com uma 

densidade demográfica acima de 5000 hab/km², obras de infraestruturas superficiais como 

pontes, viadutos, metrôs de superfície refletem de maneira significante na qualidade de vida da 

população (PRANDINA, 1999). Logo,  o espaço subterrâneo já não é mais opcional, mas antes, 

um espaço necessário. 

Já alertava (PECK, 1969) em ‘Deep Excavation and tunnelling in Soft Ground, que os 

crescimentos em obras subterrâneas em solos não apropriados poderiam gerar problemas 

futuros ou em fase de construção. Nesta época o conhecimento em mecânicas dos solos ainda 

era promissor, porém ainda pobre.  O cenário atual se destaca pelos avanços da mecânica dos 

solos e pelas analises numéricas. O avanço geotécnico e de novas tecnologias amplia ainda a 

possibilidade de execuções de túneis, a tendência é ainda mais o aprimoramento das técnicas e 

critérios de projeto que antes era puramente empírico. (PRANDINA, 1999).
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 SISTEMA DE SUPORTE PARA ESCAVAÇÕES 

Sistema de suporte de túneis em solos ou em rochas é um termo utilizado para descrever os 

processos e materiais utilizados para melhorar a estabilidade e manter a sustentação do maciço 

em estudo e também o maciço próximo à superfície de escavação (BRADY & BROWN, 1993 

apud  ASSIS, 2002). Os sistemas de suporte podem ser suporte ativo ou passivo. O sistema de 

suporte, para alguns, é considerado ativo quando este encontra-se no interior do maciço e 

suporte passivo aquele na fase da escavação. Outros consideram o suporte ativo, aqueles que 

podem ser substituídos por forças aplicadas no maciço e o passivo aqueles que considera 

melhorias no maciço circundante (VARGAS, 1999).  

Logo então um sistema de suporte ativo segundo a filosofia, é aquele representado pela 

aplicação de uma força contrária a deformação, fazendo uma força de compressão ao perímetro 

deformável (Cambotas metálicas, concreto projetado, concreto moldado in-loco, tirante 

protendido). Suporte passivo então é aquele que atua de forma mais complexa, como cabos 

injetados sem a protensão, esse trabalharia quando o maciço reagisse, por isso é definido como 

melhoria da qualidade do maciço. 

Como mencionado anteriormente o sistema de suporte é concebido para garantir a resistência e 

sustentação do material circundante, e para que ele atinja esse objetivo, o sistema de suporte 

deve-se combinar com as funções de reforço e de estabilidade da superfície da escavação. Sendo 

assim, existe outra classificação; sistemas de suporte interno ou externo ao perímetro da 

escavação subterrânea (ASSIS, 2002), como pode ser visualizado na Figura 2.2. 

Figura 2.2 Tipos de sistemas de suporte em um maciço. (ASSIS 2002) 
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Os métodos de construções clássicos de abertura de túneis, eram praticamente empíricos, então 

tinha-se uma preocupação em não admitir quaisquer deformação do maciço após a escavação. 

Portanto, instalavam-se, logo após a face de trabalho, sistemas de escoramento. Muitas vezes 

rompia-se em decorrência da ação de cargas provenientes dos deslocamentos sofridos pelo 

maciço. Hoje utiliza-se a boa prática de permitir a deformação, logo um sistema de suporte de 

um túnel nunca é carregado com as tensões geostáticas do solo, pois as tensões geostáticas do 

solo são reduzidas devido ao avanço da escavação as deformações do perímetro de escavação. 

Então os sistemas de suporte são instalados para garantir certos níveis de deslocamentos 

admissíveis ou somente para prevenir a ruptura do maciço. 

O equilíbrio entre o solo e o suporte é alcançado utilizando a metodologia curva reação do 

maciço (CRM) e pela curva de confinamento do suporte (CCS), Figura 2.3. A curva ABCDE 

da Figura 2.3 representa a CRM de um solo qualquer. O deslocamento no eixo das abcissas OF 

representa a relaxação das tensões que o maciço reage e o tempo ideal para se colocar o sistema 

de suporte. As retas FB, FC, FD e FE representam CCS e as inclinações dessas retas 

representam as rigidezes relativas do sistema de suporte abordado. A reta 1 representa um 

sistema de suporte muito rígido, consequentemente reage sobre o suporte tensões maiores, a 

reta 2 representa um sistema de suporte com a rigidez no meio termo, uma vez que a tensões 

indecentes sobre os sistemas não são tão elevadas como em 1, alienando parte das tensões na 

relaxação do maciço. Nas Figura 2.3 e Figura 2.4 apresenta sistemas de suportes com rigidezes 

baixas, materiais flexíveis, que por sua vez permitem grandes deformações levando a ruptura 

da escavação. 

Figura 2.3 CRM e CSS (BRADY & BROWN, 1993) 

 

É importante salientar que a maior parte do incremento de tensão gerada pela escavação é 

suportada pelo maciço, e não pelo suporte inicial. Caso o sistema de suporte não tivesse sido 
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instalado, o solo seguiria as trajetórias tracejadas da Figura 2.4  EG e FH, até o equilíbrio ou 

consequentemente ruptura, respectivamente. Logo a rigidez e o tempo de instalação do sistema 

de suporte tem influencia diretamente no controle de deslocamentos. (BRADY & BROWN, 

1993). 

Figura 2.4 CRM e CSS com colapso do maciço (BRADY & BROWN, 1993) 

 

 PRESSÃO DE SUPORTE EM TÚNEIS 

Devido a necessidade de escavação para a atividades de mineração nas quais sob condições 

desfavoráveis a segurança. Ladanyi (1973) apud HOEK & BROWN 1993 estudaram as 

distribuições internas de pressões nos sistemas de suporte, utilizando as distribuições de tensões 

elásticas hidrostáticas (k=1) do modelo de Morh-Coulomb. Em contrapartida assumiu-se que 

as distribuições de tensões internas se desenvolvem no perímetro da escavação de maneira 

uniforme, que na realidade se apresenta bastante coerente em um modelo elástico linear. Na 

Figura 2.5, a seguir, é representado a reação do suporte interno. 

 Figura 2.5 Modelo de Ladanyi. Reação de um sistema de suporte. (BRADY & BROWN, 1993) 
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Apesar de parecer um o problema simples, na realidade ele não se resume basicamente a isso,  

um problema estaticamente indeterminado. Analisando a Figura 2.5 (b), percebe-se duas zonas 

de distribuições de tensões ao longo do maciço rochoso, conforme se varia r/a, a distribuição 

de tensões se comporta de maneira diferente, distinguindo-se em duas zonas, elástica e plásticas. 

Apesar do problema ser estaticamente indeterminado, mas por ser axissimétrico existe um 

conjunto de soluções para o mesmo: 

Zona Plástica 

α𝑟𝑟 = 𝑝𝑖 (
𝑟

𝑎
)
𝑑−1

  (2.1) 

α𝛳𝛳 = 𝑑𝑝𝑖 (
𝑟

𝑎
)
𝑑−1

  (2.2) 

Raio Plástico   

𝑟𝑒 = 𝑎 [
2𝑝−𝐶

(1+𝑏)𝑝𝑖
]   (2.3) 

Zona Elástica   

α𝛳𝛳 = 𝑝(1 +
𝑟𝑒
2

𝑟2
) − 𝑝1

𝑟𝑒
𝑟2

2

  (2.4) 

α𝑟𝑟 = 𝑝(1 −
𝑟𝑒
2

𝑟2
) + 𝑝1

𝑟𝑒
𝑟2

2

  (2.5) 

𝑏 =
(1 + 𝑠𝑒𝑛𝜑)

(1 − 𝑠𝑒𝑛𝜑)
  (2.6) 

𝑑 =
(1 + 𝑠𝑒𝑛𝜑𝑓)

(1 − 𝑠𝑒𝑛𝜑𝑓)
  (2.7) 
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𝑑 =
(1 + 𝑠𝑒𝑛𝜑𝑓)

(1 − 𝑠𝑒𝑛𝜑𝑓)
  (2.8) 

𝐶0 =
2𝑐 − cos𝜑

(1 − 𝑠𝑒𝑛𝜑)
  (2.9) 

𝑝1 =
2𝑝 − 𝐶0
1 + 𝑏

  (2.10) 

Em que: 

Pi Pressão interna  

Re Raio elástico 

a Raio da escavação 

p Tensões geostáticas 

φf Ângulo de atrito residual 

φ Ângulo de atrito 

c coesão 

P1 tensões que agem no perímetro da zona elástica e plástica. 

Essas equações correspondem ao domínio do maciço não-fraturado e seu contorno fraturado. 

Dentro do limite anelar a rocha não-fraturada está em equilíbrio com o sistema de suporte, e 

fora deste limite anelar, a rocha fraturada está em equilíbrio com a rocha intacta, rocha elástica. 

 SUPORTE EM CONCRETO PROJETADO 

Define-se concreto projetado como sendo: argamassa ou concreto pneumaticamente projetado 

a alta velocidade sobre uma superfície. Rabcewicz em 1969, falou em concreto projetado 

devido a filosofia de construção NATM e utilizou o termo concreto projetado, servindo como 

um sistema de suporte. No processo de escavação o concreto projetado é uma camada de 3 a 5 

cm aplicados a superfície de escavação do túnel, cobrindo toda a superfície escavada. O 
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concreto projetado tem quase todas as características de um concreto convencional, com 

exceção do modulo de elasticidade que tem valores menores do que o concreto convencional, 

propiciando deformações admissíveis maiores ao concreto projetado (KOLYMBAS, 2005). O 

concreto projetado é aplicado sobre uma malha de aço posicionada nas faces da escavação 

aumentando assim a resistência a tração do concreto. Outra alternativa é adoção de fibras 

metálicas para melhorar a qualidade de aderência e resistência a tração do mesmo, diminuindo 

o índice de reflexão e desplacamento do concreto (FIGUEREDO & HELENE, 1993). 

O processo de projeção depende do tipo de equipamento utilizado e o mesmo define as 

condições que irá se executar a obra. Existem basicamente dois tipos de equipamentos de 

processo de projeção. Dry mix (mistura seca), Wet mix (mistura úmida). O processo de mistura 

seca, caracteriza-se pela mistura de agregado e cimento a partir de ar pressurizado e o mesmo 

é expulsado pelo mangote aonde se mistura com agua na parte final do trajeto. Já a mistura 

úmida é feita em uma única etapa, logo após essa etapa é pressurizada e posteriormente 

projetado o concreto (FIGUEREDO & HELENE, 1993).  

Um sistema de suporte em concreto projetado, como da Figura 2.6,  pode ser pré-dimensionado 

usando as Equações 2.1 e 2.2 . Onde com as grandezas do concreto e as tensões geostáticas 

conhecidas, e com um fator de segurança é possível estipular qual será a espessura do concreto 

projetado e sua rigidez. 

 

Figura 2.6 Sistemas de suporte de concreto projetado. (BRADY & BROWN, 1993) 
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𝐾𝑐 =
𝐸𝑐(𝑟𝑖

2 − (𝑟𝑖 − 𝑡𝑐)
2)

(1 + 𝜈𝑐)[(1 + 2𝜈𝑐)𝑟𝑖2 + (𝑟𝑖 − 𝑡𝑐)2]
  (2.11) 

𝑝𝑠𝑐𝑚á𝑥 =
𝛼𝑐𝑐
2

[1 −
(𝑟𝑖 − 𝑡𝑐)

2

𝑟𝑖2
]  (2.12) 

Em que: 

Ec = Modulo de elasticidade do concreto projetado 

νc = Coeficiente de Poisson do concreto projetado 

tc = Espessura da camada de concreto projetado 

ri  = Raio interno 

αcc = Resistência a compressão simples do concreto projetado 

 O NOVO MÉTODO AUSTRÍACO DE ESCAVAÇÕES DE TÚNEIS 

(NATM)   

O NATM surgiu por volta dos anos 1957- 1965 citados pela primeira vez por Rabcewicz, 

diferentemente do antigo método de construção de túnel, a ideia principal o método é aplicação 

de uma camada de concreto projetado seguido de observações dos deslocamentos do maciço 

Sugere-se a utilização de um suporte otimizado (O sistema de suporte otimizado refere-se a sua 

implantação no momento exato onde o maciço atingiu um deslocamento admissível), que deve 

possuir uma determinada flexibilidade (permite o deslocamento). Os revestimentos do 

perímetro da escavação devem ser colocados o mais breve possível, dependendo da qualidade 

do solo ou rocha o mesmo pode entrar em colapso, entende-se como revestimento a camada 

protetora no perímetro da escavação que pode ser concreto projetado ou cambotas metálicas. 

Esse importante fenômeno de deformação do maciço rochoso ou solo, implica diretamente na 

diminuição das tensões primárias (KOLYMBAS, 2005). Deve ser feita uma distinção entre o 

que é deformação admissível e colapso do material em estudo, o suporte entraria ainda na fase 

de deformação admissível, respeitando o limite de ruptura do material. 
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De acordo com a filosofia do NATM, o maciço não é mais visto apenas como elemento de 

carga, mas trabalha em conjunto com o sistema estrutural de suporte para a estabilização da 

cavidade. A grande preocupação do método é a determinação do tempo ideal de instalação do 

suporte (ASSIS, 2002). O método de escavação tanto pode ser por seção plena como de 

parcialização das seções, escavação em galerias. 

O NATM é um método em que, basicamente, logo após a escavação da face e ocorrência de 

alívio parcial das tensões iniciais do maciço, é colocado o suporte flexível. Ao longo de todas 

as etapas de execução do túnel deve-se visar a conservação ou, até mesmo a melhoria da 

qualidade do maciço (REIS & PEREZ, 2006). Uma vez preservado e melhorado a característica 

do maciço é exigido uma carga solicitante menor no sistema de suporte, consequentemente 

diminuição nos custos.  

A escolha da seção transversal é de fundamental importância, pois a mesma deve ser 

potencializada não ter concentrações de tensões. Seções com cantos retos devem ser evitadas. 

Eliminando as concentrações de tensões, a mesma deve-se dispor de uma seção que contribua 

para o efeito de arqueamento de tensões. Tal redistribuição, denominada princípio da 

estabilização pelo alívio controlado de tensões, é consequência de deformações resultantes da 

abertura da cavidade (ASSIS, 2002).   

Quando os deslocamentos durante a escavação forem julgados excessivos, pode-se proceder a 

melhoria da qualidade do maciço. Esta é obtida através de medidas de ordem estrutural, tais 

como enfilagem, injeção de nata de cimento ou resina, grauteamento etc. 

Nos túneis em solo, o revestimento é usualmente constituído de concreto projetado e cambotas 

metálicas. Nos túneis em rocha, emprega-se concreto projetado, tirantes e chumbadores, e mais 

raramente, cambotas (REIS & PEREZ, 2006). 

 MÉTODOS DE ESCAVAÇÃO DE TÚNEIS 

Escavação é o processo empregado para romper a compacidade do solo ou da rocha, por meio 

de ferramentas e processos convenientes. A escavação de túneis, antes do surgimento dos 

explosivos e das máquinas tuneladoras, eram desenvolvidas por operários manualmente através 

de ferramentas manuais que esculpiam os maciços dando à forma ao túnel. A seguir veremos 

os principais métodos de escavação de túneis em materiais duros e moles 
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2.6.1 MÉTODO DE ESCAVAÇÃO EM MATERIAIS DUROS 

Para túneis escavados em rochas, a não ser nos casos daqueles extremamente curtos (cerca de 

200m de comprimento), são normalmente estabelecidas, para a construção, duas ou mais frentes 

de escavação. Genericamente, as seguintes operações são necessárias: (MARANGON, 2007). 

 Perfuração da frente de escavação com marteletes; 

 Carregamento dos furos com explosivos; 

 Detonação dos explosivos; 

 Ventilação e remoção dos detritos e da poeira; 

 Remoção da água de infiltração, se necessário; 

 Colocação do escoramento para o teto e paredes laterais, se necessário; 

 Colocação do revestimento, se necessário. 

Maragon também descreve para métodos, túneis desenvolvidos em rochas que podem 

apresentar diferentes métodos de avanço, sendo os mais comuns:  

 Escavação Total: A frente é perfurada e dinamitada. Túneis pequenos, cerca de 3m de 

diâmetro, são assim escavados, embora não muito usual para túneis de diâmetros maiores. 

 Escavação por Galeria Frontal e Bancada: Consiste no avanço da parte superior do 

túnel, sempre adiante da parte inferior. Se a rocha é suficientemente firme para permitir 

que o teto permaneça sem escoramento, o avanço da parte superior é de um turno de 

trabalho com relação à inferior, na Figura 2.77 temos uma noção do que consiste em 

essa técnica. 

Figura 2.7 Ilustração da escavação por galeria frontal e bancada. (Maragon, 2007) 

 

 Escavação com Galerias: Quando a frente de escavação é bastante larga é comum 

desenvolver uma metodologia sequencial para a escavação, seja ela escavada a fogo ou 
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com uso de outros equipamentos. Na Figura 2.8 a seguir temos diversos métodos 

desenvolvidos de escavação. 

 
Figura 2.8 Principais métodos empregados para abertura de túneis (UPC, 2015) 

 

Existe um padrão de perfuração onde se colocará os explosivos nas cunhas. O quebramento da 

rocha por furos e aumentado devido à presença dessa cavidade, os explosivos são dispostos de 

maneira que a explosão converge para o interior da seção escavada de modo que não prejudique 

o maciço circundante. 

2.6.2 ESCAVAÇÃO EM MATERIAIS MOLES (CUT AND COVER) 

Tem sido observado um aumento acentuado na utilização de túneis construídos em solos moles, 

principalmente em regiões urbanas. A construção de túneis em solos moles em regiões urbanas 

requer que a estabilidade da escavação seja garantida, e que os deslocamentos no maciço 

induzidos pela escavação não causem danos as estruturas já estabelecidas. O pré-suporte 

designa qualquer técnica de tratamento, condicionamento ou modificação do solo, executada 

antes da escavação do túnel, de modo a incrementar a condição de estabilidade da escavação e 

reduzir os recalques induzidos (KOCHEN, 2002). As técnicas que mais se destacam nessa 

modalidade são: injeções com cimento ou resinas; enfilagens estruturais; enfilagens injetadas; 

jet grouting; pré-corte mecânico; congelamento; agulhamento da frente e reforço estrutural do 

terreno, entre outras.  

Pela literatura e pela facilidade técnica e econômica, umas das técnicas mais usadas para o 

melhoramento de solos moles é o emprego do Jet grounting. Designa-se uma técnica, de um 

jateamento de aglutinantes químicos que se utiliza de uma calda de cimento na estabilização. É 

resultado de uma aplicação dinâmica de um ou mais jatos de calda de cimento providos de 
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elevada velocidade (700 a 1000 km/h) que saem de pequenos bicos injetores (1,8 a 4 mm) 

dispostos na extremidade de uma composição de perfuração com movimento de rotação e/ou 

translação. A energia cinética dos jatos desagrega o maciço devido ao impacto estabelecendo a 

mistura íntima deste com a calda de cimento. Está técnica melhora as características do solo e 

quando se utilizada corretamente cria-se um arco de solo-cimento de alta resistência mecânica 

(ASSIS, 2002). 

Na metodologia a cut and cover (método céu aberto), o túnel propriamente dito tem uma secção 

transversal retangular para duas ou mais vias, estando sua base geralmente 10 m a 20 m abaixo 

da superfície e tendo em consequência e um posterior reaterro de 4 m a 14 m de altura. 

Há diversos métodos de construção a céu aberto. Sua distinção é pelo tipo de escoramento. As 

principais preocupações que envolvem esse método são: Desapropriação do terreno, remoção 

das interferências, escoramento dos prédios, medidas para o remanejamento do tráfego. Na 

Figura 2.9 temos uma noção das etapas construtivas desse método. 

Figura 2.9 Ilustração da sequêncial construtiva de túnel executado a partir de escavação a céu aberto. a) Temos a excução de 

cima pra baixo. b) Execução com suporte superficial. (Fonte: National …, 2009 (adaptado e traduzido)). 

 

 TÚNEIS MECANIZADOS (TUNNELING BORING MACHINE). 

Trata-se, em essência, do método construtivo que toma o uso da máquina Tuneladora conhecida 

como TBM, abreviação em língua inglesa de Tunneling Boring Machine. Definição técnica: 

um sistema complexo compreendido de um corpo principal e outros elementos, constituído por 

mecanismos de corte, de impulso, de direção, de proteção, de perfuração exploratória, de 

controle e suporte do maciço, de instalação de revestimento, de remoção de escombros, de 
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ventilação e de abastecimento energético (NATIONAL …, 2009). Na Figura 2.10 temos uma 

noção de como é esse equipamento. A face do túnel é suportada pelo mecanismo de corte da 

tuneladora e pela pressão exercida pela lama (quando necessário a sustentação) na câmara de 

escavação enquanto as paredes do túnel são suportadas pelo shield (consiste de um sistema de 

suporte temporários ao túnel) e o revestimento final. Esta estrutura permite a execução da 

escavação e instalação do suporte definitivo em boas condições de trabalho e segurança. A 

abertura é escavada de forma plena, ou seja, de uma só vez. O TBM desloca-se continuamente 

por todo o trajeto longitudinal do túnel, executando continuamente a construção (MOREIRA, 

2006). 

Figura 2.10 Ilustração de um TBM típico. (Google imagens, 2017) 

 

Existem diversos tipos de TBM, cada um utilizado para um determinado tipo de solo. Cada tipo 

de solo exige um determinado equipamento. Na Figura 2.11 podemos ter uma noção de qual 

TBM pode ser usado em determinada situação. 



Influência em superfície do processo de escavação de obras subterrâneas em solo de Goiânia.   30 

G. A. Silva   Capítulo 2 

Figura 2.11 Classificação das TBM, (National …, 2009). 

 

Os TBM podem se divergir basicamente em duas modalidades distintas, que estão associadas 

à forma prática e como a estabilidade da frente de escavação é controlada. Quando não há 

necessidade do controle da frente de escavação, seja pela baixa influência da presença de água 

ou pela alta coesão do solo emprega-se o uso de um TBM com frente aberta como indicado na  

Figura 2.122 mostra. É possível o utilizar o TBM de frente aberta em escavações com aplicação 

de ar comprimido em contrapartida à pressão da agua ou falta de coesão de um solo mole 

(MOREIRA, 2006). 

Figura 2.12 Corte longitudinal esquemático de um TBM de frente aberta. (Moreira. 2006) 

 

Quando o material a ser escavado apresenta um baixo tempo de auto-suporte, é utilizado meios 

alternativos que imprimem estabilidade a frente de escavação. No caso de túneis escavados com 

TBM de frente fechada, a estabilidade é alcançada através da pressão de ar comprimido Earth 

Pressure Balance (FONTOURA, 1995), no qual a estabilização feita por contrapressão de terra 

ocorre com a utilização do próprio material escavado, o qual é colocado sob pressão em uma 

câmara situada logo após a ferramenta de corte. Já o Slurry Shields aproprias-se das 
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propriedades de um material tixotrópico ou da lama bentonítica, na qual a solução líquida 

misturas-se com o material escavado em uma câmara frontal da tuneladora e, através de um 

circuito, é conduzida para o exterior da escavação, procedendo-se à separação por decantação. 

Os métodos se diferenciam, basicamente, de como são aplicados as pressões à frente de 

escavação. No método EPB não se tem o controle das tensões e opera-se em termos de tensões 

totais, em contrapartida o Slurry shield permite o controle das tensões através da injeção de 

lama. O mesmo trabalha em termos de tensões efetivas (MOREIRA, 2006). Na Figura 2.13 

têm-se uma ideia de como é o TBM do tipo Slurry shield e EPB com frentes fechadas, podendo 

ser aberta na frente. 

Figura 2.13 Corte longitudinal esquemático de um TBM fechado. (Moreira. 2006) 

 



 

G. A. Silva 

3. COMPORTAMENTO E PREVISÃO DE RECALQUE EM 

SUPERFÍCIE 

A construção de um túnel provoca alterações no maciço circundante modificando os estados de 

tensões geostáticos, e consequentemente, originando deslocamentos. Logo uma das principais 

preocupações dos engenheiros é estimar os deslocamentos do maciço induzidos pela escavação 

do túnel. Estudar deslocamentos visa melhor compreensão do comportamento do maciço 

durante e após escavação, com o monitoramento dos deslocamentos é possível então estimar os 

possíveis danos nas estruturas preexistentes e das redes de abastecimentos público, de forma a 

que possam ser tomadas as medidas para prevenir ou minimizar estes danos (TEIXEIRA E 

ASSIS. 1994).  

Normalmente enfrentamos características de maciços adversas, uma vez que os túneis são 

locados em função do traçado. São enfrentadas pelos engenheiros situações geológicas diversas. 

Nas últimas décadas têm-se utilizados várias técnicas de estabilização e reforços para o maciço 

circundante, minimizando os deslocamentos indesejáveis. O método de escavação é de 

principal importância quando se fala em deslocamentos seja, velocidade de avanço, sistema de 

parcialização, sistema de suporte. Também não menos importante: profundidade relativa do 

eixo do túnel, nível do lençol freático, superestruturas superficiais e outras obras subterrâneas 

(CARVALHO, 1995). 

Existem hoje vários métodos utilizados para entender o comportamento do maciço e prever os 

deslocamentos transversais do maciço, também chamado de subsidência. Na Figura 3.1 têm-se 

um entendimento do fenômeno. Esses métodos podem ser agrupados em três categorias:  

soluções empíricas e semi-empiíricas, soluções analíticas e soluções numéricas. A solução 

numérica está alcançando grandes proporções, uma vez que o método não sofre de restrições 

como por exemplo, meio infinito, estado de tensão não usual, geometria do túnel qualquer entre 

outras. A vantagem do método numérico, é que o modelo é construído para representar de 

maneira mais fiel possível a situação envolvida (CHISSOLUCOMBE, 2001) 
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Figura 3.1 Subsidência devido a escavação de um túnel com sistema de suporte, adaptado (Miranda, 2011) 

 

 COMPORTAMENTO DO MACIÇO FRENTE A ESCAVAÇÃO 

Na escavação de um túnel em um maciço previamente estabilizado, submetido a um estado 

inicial de tensões, a escavação do solo existente significa a eliminação das tensões existentes 

no interior da área escavada. A remoção é respondida por um rearranjo do estado de tensões, 

que atinge uma situação de equilíbrio. Se o maciço for um solo/rocha de boa qualidade o 

equilíbrio é atingido sem a adoção de um sistema auxiliar de suporte, classificado como um 

maciço autoportante. Caso contrário é necessário de dispor de um sistema de suporte e ou 

melhoramento das condições do maciço (ROCHA 1971 apud FRANÇA, 2006). 

Uma vez que as deformações são permitidas ao maciço, esses deslocamentos geram as 

redistribuições de tensões que afetam as zonas ainda não escavadas e o arqueamento de tensões. 

Quando se opta por um sistema de suporte, o mesmo pode chegar a absorver parte dessas 

tensões e o arqueamento de tensões é amenizado, transmitindo tensões menores a regiões 

adjacentes. Os carregamentos são interdependentes e correlacionados; não sendo apenas função 

das tensões iniciais e das características geométricas da abertura, mas também das propriedades 

mecânicas do maciço envolvente ao túnel e do método construtivo e da qualidade do suporte e 

da filosofia NATM ou TBM (SOUZA, 1998). 

O efeito do arqueamento de tensões, pode ser mais perceptível na parte superior da escavação, 

Figura 3.2, a partir da diferença de deslocamentos promovida aos elementos da fronteira da 

escavação. Esse deslocamento diferencial induz tensões de cisalhamento entre os elementos. Se 

o maciço, for incapaz de resistir o esforço cisalhante, todo os elementos deslocam por igual, 

assim como todo o contorno da escavação, o túnel entraria em colapso. 
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Figura 3.2 Efeito arco: mobilização da resistência ao cisalhamento do maciço nos arredores da Escavação (França, 2006 

 

Para a maioria dos túneis em solo, as direções das tensões principais maiores e menores 

coincidem com os eixos verticais e horizontais. As direções dos eixos indicam as direções dos 

planos em que não há tensões de cisalhamento, apenas tensões normais. Concluís-se que, na 

situação anterior à escavação do túnel, não existem tensões de cisalhamento nos planos verticais 

e horizontais do maciço. Após a escavação, ocorre o rearranjo das tensões de cisalhamento ao 

longo do perímetro da escavação, o que faz com que as direções das tensões principais sofram 

rotações Figura 3.3 (FRANÇA, 2006). 

Figura 3.3 Efeito arco: mobilização da resistência ao cisalhamento do maciço nos arredores da Escavação (França, 2006) 
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A Figura 3.2 mostra que a resistência ao cisalhamento do maciço circundante é de extrema 

relevância ao estudo de comportamento dos recalques superficiais. Uma vez que o recalque 

máximo, Figura 3.3, é onde a tensão cisalhante é máxima entre as zonas A e B da Figura 3.2. 

O avanço da escavação de um túnel acarreta em movimento de todo o maciço para o interior da 

cavidade criada. Dessa forma, é evidente que adiante da frente de escavação já ocorre influência 

da abertura realizada. Logo, o avanço da escavação de um túnel gera movimento de todo o 

maciço para o interior da cavidade, como mostrado a Figura 3.4. Logo fica evidente que frente 

a escavação sofra com perturbações influentes a abertura realizada. Concluiu que com o avanço 

do túnel os deslocamentos longitudinais crescem, atingindo seu valor máximo no momento da 

escavação, adquirindo valor oposto ao original após a passagem da frente de escavação e 

tornando-se nulos a uma certa distância. á os deslocamentos radiais crescem de forma monótica, 

crescendo com a aproximação da frente, apresentando um valor máximo a uma certa distância 

da frente., França em seu trabalho fala da zona de influência de duas vezes o díametro do túnel 

antes e depois da face escavada. 

Figura 3.4 Deslocamentos no maciço originados pela execução de um túnel. (França, 2006) 

 

 MECANISMOS QUE ORIGINAM RECALQUES NA SUPERFÍCIE 

O volume de perda de solo gera a bacia de recalque ou a subsidência.    

A escolha do método construtivo influencia diretamente no volume de solo perdido. Yamaji e 

Kochen (1998). Detalha as parcelas de volume perdido para uma escavação mecanizada. 
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Vt = Vf + Vb + Vx + Vy + Vu + Vg  (3.1) 

Onde: 

Vf volume de perda de solo na frente da escavação 

Vb volume de perda de solo devido ao avanço do shield 

Vu volume de perda de pré-injeção de calda de cimento 

Vg volume de perda de pós-injeção de calda de cimento 

Vx e Vy são volumes de perda devido ao desalinhamento do ”shield” no sentido vertical e 

horizontal, respectivamente. 

Caso a escavação seja pelo método NATM, simplificações das parcelas de Vb, Vx e Vy podem 

ser desconsideradas, uma vez que o método NATM desconsidera-se máquinas de escavações. 

Porém outras implicações devem ser consideradas (PRANDINA, 1999). O volume da bacia de 

recalque pode ser simplificado como: 

Vt = Vs + ∆V  (3.2) 

t volume total de perda de solo 

Vs volume da bacia de subsidência 

∆V variação de volume que depende do tipo de solo 

O volume da bacia de recalque, Equação 3.2, como falado anteriormente implica diretamente 

no recalque superficial mais uma parcela ΔV, que pode ser negativo ou positivo, dependendo 

das condições de drenagem, se o solo comprime (argilas e areias fofas) ou expande (areias 

compactas) quando solicitado e do carreamento de solo (por exemplo devido aos sistemas de 

drenagem durante as obras).(KOCHEN, 2014) 
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 DANOS EM EDIFICAÇÕES DEVIDO AO EFEITO PROVOCADO 

POR ESCAVACÕES SUBTERRÂNEAS 

Durante um processo construtivo de um túnel têm-se importantes alterações na interação solo 

e com elementos de fundações de uma edificação vizinha. Estas alterações geram efeitos que 

estendem seus efeitos a elementos de fundações e ou nas redes de serviço urbano. Modificações 

no desempenho destas estruturas pode ocorrer de várias formas, seja através de alterações 

desprezíveis ou até podendo ocorrer perda da estabilidade da edificação (PRANDINA, 1999). 

A construção de um túnel provoca mudanças no padrão de deslocamentos do solo induzido pela 

escavação e uma possível variação na magnitude dos mesmos (CHISSOLUCOMBE, 2001). Ou 

seja, estudar bacias de recalques é diferente quando se tem construções lindeiras. 

Para possibilitar um melhor entendimento das terminologias utilizadas, serão feitas algumas 

definições sobre deslocamentos e deformações em uma edificação, ilustradas na Figura 3.5. 

Recalque Absoluto (S): movimento vertical descendente de um elemento da fundação. 

Recalque Diferencial (∆AB): é a diferença entre os deslocamentos absolutos observados em 

dois pontos quaisquer dos elementos da fundação. 

Distorção angular (β): é o valor do recalque diferencial entre dois pontos, dividido pela 

distância entre eles, ou seja, é a tangente do ângulo envolvida. A distorção angular é uma 

medida da deformação da edificação devido ao cisalhamento. 

Deflexão (∆): distância do deslocamento máximo até uma linha imaginária reta que liga dos 

pontos de referência. 

Índice de deflexão (d): é o valor da deflexão dividido pela distância entre dois pontos de 

referência, está relacionado com as distorções edificação devido a flexão. 
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Figura 3.5 Deslocamentos em uma deificação.( CHISSOLUCOMBE, 2001) 

 

S = SA  (3.3) 

∆AB = SA − SB  (3.4) 

ω =
𝑆𝐷 − 𝑆𝐴

𝐿𝐴𝐷
  (3.5) 

β =
𝑆𝐵 − 𝑆𝐴

𝐿𝐴𝐵
− ω  (3.6) 

Onde 𝛚 refere-se à inclinação da edificação, o valor de (𝛚) é desprezado quando se classifica 

recalques diferenciais pelo critério da NBR 6122, 2010. 

Durante a fase de projeto de uma edificação existe a preocupação em determinar os possíveis 

deslocamentos que a mesma estará sujeita, bem como o limite máximo para que estes 

deslocamentos possam ocorrer sem comprometer a mesma de modo satisfazer as condições de 

segurança, conforto e economia (CHISSOLUCOMBE, 2001).  Existem dois tipos básicos de 

edificações, não estruturada ou autoportante e a estrutura de maneira convencional, com vigas 

lajes e pilares. Um sistema autoportante é um sistema mais rígido, portanto admite recalques 

diferenciais menores, então em determinada região deve-se se ter o conhecimento histórico 

construtivo para saber que tipo de sistema estrutural ali perpetua e com isso admitir faixas 

menores eu maiores de recalque superficial. 
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Skempton e MacDonald em 1956, fez o seguinte experimento, monitorou-se 98 edifícios, de 

diversos tipos de estruturas de concreto convencional até estrutura de madeira. Monitorou-se 

essas edificações com relação ao surgimento de danos devidos à recalques, em 40 das 98 

edificações apresentaram danos. Definiu-se então três categorias de danos: danos 

arquitetônicos, refere-se a estética do edifício ou desconforto, danos funcionais, empenamento 

de portas e janelas e etc. E danos estruturais, este afeta a estrutura do edifício pondo em risco a 

vida útil do mesmo. 

Conclusões dos seus estudos apontaram que apareciam fissuras nas alvenarias estruturais e de 

vedação quando o valor da distorção angular era maior que 1/300, e danos estruturais quando a 

distorção angular ultrapassava o valor de 1/150. Sugeriram o valor de distorção angular de 

1/500 como sendo seguro contra qualquer fissura. Maior valor de recalque diferencial para 

fundações sobre solos argilosos seria de 45 mm, e para fundações sobre solos arenosos de 30,0 

mm. Apontaram que fundações em radiers são menos sensíveis a fissuras, portanto admite 

tensões admissíveis maiores do que de sapatas. 

Baseados nos estudos de Skempton e MacDonald, Bjerrum em 1963, propôs um critério de 

danos induzidos, deformação máxima de uma edificação pode ser submetido sem comprometer 

a utilização da mesma. Na Tabela 3.1 têm-se uma síntese deste trabalho. 

Tabela 3.1 Classificação de danos baseado na distorção angular limite proposta por Bjerrum em 1963. (CHISSOLUCOMBE, 

2001) 
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 MÉTODO EMPÍRICO PROPOSIÇÃO DE PECK  

Usando a teoria da probabilidade e estatística para descrever a subsidência em meios 

particulados, diversos autores como Peck (1969), Teixeira e Assis (1994) desenvolveram 

equações que tentam descrever o comportamento das bacias de recalque, devido a escavação 

de um túnel em um maciço de solo, livres de elementos estruturais. 

Logo um túnel de raio a, escavado a uma profundidade Z, os valores de recalques superficiais 

são calculados segundo o estado-da-arte definido por Peck (1969): 

Figura 3.6 Curva de Recalque proposta por Peck 1969 (Teixeira e Assis, 1994) 

 

Na Figura 3.6 , temos a forma de como se dá essa distribuição gaussiana 

S(x) = 𝑆𝑚á𝑥𝑒
(
−𝑥2

2𝑖2
)
  (3.7) 

Onde: 
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S é o recalque em um ponto x a partir do eixo transversal;  

Smáx é o recalque máximo no eixo transversal do túnel; 

x é a distância horizontal transversal ao eixo do túnel; 

i é a distância horizontal do eixo transversal do túnel ao ponto de inflexão  da curva de  recalque; 

𝑆𝑚á𝑥 =
𝑉𝑠

𝑖(2𝜋)0.5
  (3.8) 

Ou 

𝑉𝑠 = 2.5i𝑆𝑚á𝑥  (3.9) 

Onde Vs é volume de recalque superficial. O volume de subsidência na superfície (Vs) é muitas 

vezes expresso em volume por unidade de comprimento do túnel ou como porcentagem do 

volume do túnel. 

𝑉𝑠(%) =
𝑉𝑠
𝑉𝑡

  (3.10) 

Onde: 

Vt volume da seção de escavação do túnel, dado em m3/m de túnel 

Para aplicar este modelo de cálculo de recalques superficiais é necessário estimar os valores de 

i e Vs. Peck (1969) relata que os valores desses parâmetros podem ser obtidos através de 

relações empíricas que leva em consideração o tipo de solo, raio escavado (a) e a profundidade 

da escavação. Schmidt (1969) apud Teixeira e Assis (1994), sugeriu-se que solos coesivos, 

argilas normalmente adensadas, utiliza-se a seguinte equações: 

𝑖

𝑎
= 𝐾𝑎 [

𝑍

(2𝑎)
]
𝜂

  (3.11) 
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Onde Ka e η são parâmetros empíricos adimensionais. Segundo Teixeira e Assis citam que 

Schmitd propôs para solos argilosos e coesivos a adoção de valores dos parâmetros de Ka =1, 

η = 0.8, enquanto Attwell propôs Ka = 1 e η = 1. 

Já para o cálculo de Vs, Attewell (1977) apresentou através de relações empíricas, obtidos 

através de ensaios de dados de instrumentação para inúmeros túneis em diferentes tipos de 

materiais escavados, chegando na seguinte relação:  

𝑉𝑠 = 8.2(𝑆𝑚á𝑥)
0.84  (3.12) 

Onde Vs é dado em m3/m e Smáx é dado em metros. Diversos outras técnicas foram surgindo 

para melhorar e adequar o método empírico da prática, suma os primeiros resultados foram 

esses. 

 ANÁLISE ELÁSTICA PARA TÚNEL CIRCULAR (KIRSCH) 

Os métodos analíticos representam o comportamento tensão deformação da escavação com 

base em equações que irão determinar as tensões, deformações e deslocamentos induzidos pela 

escavação do túnel. Esses métodos assumem, geralmente, condições simplificadas de 

geometria, num meio homogêneo infinito ou semi-infinito, leis constitutivas para o maciço,, 

por isso são bastante limitadas e usadas apenas para verificação qualitativa do comportamento 

da escavação, da tendência das formas de ruptura, ou das dimensões iniciais de projeto 

(PAVONI, 1993). 

Os primeiros modelos vêm das soluções fechadas para o cálculo das tensões em torno de uma 

abertura circular em uma placa metálica. Esta solução foi publicada por Kirsch, em 1898, tendo 

este trabalho servido de estudo de base para muitos outros relacionados ao comportamento da 

rocha em torno de túneis e poços. O resumo destas soluções e sua aplicação na mecânica das 

rochas foi publicado por Poulos and Davis em uma introdução a um volume, Elastic Solutions 

for Soil and Rock Mechanics (Soluções Elásticas para solo e rochas), 1974. 
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Figura 3.7 Distribuição de tensões em torno de uma escavação circular com tensões biaxiais. (Neto, 2011) 

 

A distribuição de tensões em torno da abertura pode ser facilmente obtida pelas equações (3.13) 

e (3.14) e (3.15), simulando as tensões induzidas associadas com as tensões em campo p e Kp. 

A solução completa para a distribuição de tensões e deslocamentos em volta da abertura circular 

por Kirsh (1898) consiste da seguinte: 

𝜎𝑟𝑟 =
𝑝

2
[(1 + 𝐾)(1 −

𝑎2

𝑟2
) − (1 − 𝐾)(1 − 4

𝑎2

𝑟2
+ 3

𝑎4

𝑟4
) cos 2𝛳]  (3.13) 

𝜎𝛳𝛳 =
𝑝

2
[(1 + 𝐾)(1 +

𝑎2

𝑟2
) + (1 − 𝑘)(1 + 3

𝑎4

𝑟4
) cos 2𝛳] 

 (3.14) 

𝜎𝑟𝛳 =
𝑝

2
[(1 − 𝐾)(1 +

2𝑎2

𝑟2
−
3𝑎4

𝑟4
) sin 2𝛳] 

 (3.15) 

𝑢𝑟 =
𝑝𝑎2

4𝐺𝑟
[(1 + 𝐾) − (1 − 𝐾) {4(1 − ν) −

𝑎2

𝑟2
} cos 2𝛳] 

 (3.16) 

𝑢𝛳 = −
𝑝𝑎2

4𝐺𝑟
[(1 − 𝑘) {2(1 − 2ν) +

𝑎2

𝑟2
} sin 2𝛳] 

 (3.17) 
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Nestas expressões ur, u são deslocamentos induzidos pela escavação, enquanto σrr, σ, σr,, 

são tensões totais após a geração da abertura. Ao substituir r = a nas Equação 3.13 a 3.15, as 

tensões na fronteira da escavação passam a ser dadas por: 

𝜎𝛳𝛳 = 𝑝[(1 + 𝐾) + 2(1 − 𝐾) cos 2𝛳]  (3.18) 

𝜎𝑟𝑟 = 0  (3.19) 

𝜎𝛳𝛳 = 0  (3.20) 

A Equação 3.18 confirma que a solução satisfaz a condição de contorno imposta da escavação 

aonde não existem forças de reações. Similarmente, para ϴ0, e r muito grande, tem-se que 

as   tensões componentes são definidas como: 

𝜎𝑟𝑟 = 𝐾𝑝  (3.21) 

𝜎𝛳𝛳 = 𝑝  (3.22) 

𝜎𝑟𝛳 = 0  (3.23) 

De modo que as tensões de campo recuperadas pelas soluções correspondem às tensões 

Impostas em campo 

 MODELO CONSTITUTIVO 

Dois corpos, com a mesma geometria, constituídos de materiais diferentes, e sujeitos a ação de 

cargas externas idênticas, reagirão de forma diferente a ação de um carregamento externo, ou 

seja, a relação causa-efeito dependerá do material constituinte de cada corpo. Entretanto, no 

desenvolvimento destas relações não há referência às propriedades mecânicas do material. O 

modo como um material se comporta, expresso por meio de um modelo matemático, é 

denominado lei ou modelo constitutivo. O modelo constitutivo que permite reproduzir a relação 

entre a tensão e a deformação observada em um meio contínuo (LIONÇO, 1999). Desai & 
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Siriwardane em seus experimentos identificaram cinco etapas importantes ao estabelecer um 

modelo constitutivo: formulação matemática, identificação dos parâmetros dos materiais, 

verificar a variação desses parâmetros determinados para várias situações de tensão e condições 

físicas. 

O uso da Teoria da Elasticidade tem utilizada em soluções simplificadas de vários problemas 

de engenharia prática. Em suma, o comportamento dos solos se difere bastante do 

comportamento elástico, por ser um material que não apresenta características de um meio 

contínuo, homogêneo, isotrópico, linear e elástico, também conhecido como meio CHILE. Um 

tratamento mais realista do comportamento do solo requer uma abordagem mais complexa do 

que a dada pela Teoria da Elasticidade. Apesar de existirem modelos mais complexos que 

representa de forma mais ideal o comportamento dos materiais, solo ou rocha, a compreensão 

de modelos mais simplificados são de extremas importância para compreensão de modelos 

constitutivos mais sofisticados. Diversos tipos de modelos são comentados nas dissertações de 

mestrados dos seguintes autores: FRANÇA, 2006; LIONÇO, 1999; CHISSOLUCOMBE, 

2001; VARGAS, 1999. 

 MÉTODO DAS DIFERENÇAS FINITAS (FLAC 2D) 

Método das diferenças finitas consiste na desratização de toda a malha em finitos pontos 

separados por uma distância pré-estabelecida. A técnica consiste na aplicação de uma força 

induzindo um estado de desequilíbrio (Técnica explicita), com isso determina-se um novo 

estado de equilíbrio, então aplica-se incrementos de carga total aos elementos, os quais para 

chegar em seu estado de equilíbrio transmitem cargas a regiões adjacentes e estes redistribuem 

absorve as cargas e retransmitem as cargas até chega em seu estado de equilíbrio pontual. Este 

processo é feito em toda a malha até um número de iterações apropriadas no qual o desiquilíbrio 

seja desprezível. 

Nesta técnica nenhuma matriz é formada. O processo é explicito no equilíbrio de forças, 

atuando no ponto de integração do material, resultando em uma aceleração de massa nula em 

um ponto do material. Aplicando-se a segunda lei de Newton a equação diferencial produz 

incrementos de deslocamentos e aplicações de leis constitutivas se obtém as novas forças 

material e sucessivamente para cada ponto de integração do modelo (VARGAS, 1999). 
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O programa FLAC utiliza uma análise lagrangeana na resolução dos problemas, um elemento 

de massa acelera-se e deforma-se relativamente a uma malha fixa e este deslocamentos 

incrementais são somados às coordenadas da malha. O modelo constitutivo para cada passo 

refere-se à teoria das pequenas deformações, mas aos passos de muitas iterações se tornam 

grandes deformações (LIONÇO, 1999).  

A sequência geral de cálculo utilizada no programa FLAC (Fast Lagrangian Analysis of 

Continua) é mostrada na Figura 3.8. Primeiramente, dados os valores das forças ou tensões, 

calculam-se as velocidades e deslocamentos para cada nó com as equações de movimento. A 

partir das velocidades obtidas pode-se calcular a taxa de deformação correspondente. Por sua 

vez, a taxa de deformação permite que sejam calculadas as novas tensões usando a relação 

tensão-deformação, ou seja, o modelo constitutivo adotado na análise. Cada ciclo de cálculo é 

contado pelo programa como um passo. As variáveis da malha são atualizadas a partir de 

valores conhecidos do passo anterior, que permanecem congelados para esta operação. Este 

procedimento pode não parecer muito adequado, pois sabe-se que se houver uma mudança na 

tensão de algum elemento, isto influenciará os elementos vizinhos, isso é corrigido com 

intervalos de tempos reduzidos fazendo com que a informação física não seja transmitida de 

um elemento para outro no intervalo. 

Figura 3.8 Ciclo básico de cálculo do Programa FLAC (Lionço, 1999). 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS. 

A metodologia deste trabalho consistirá em três etapas:  

 Pré-dimensionamento dos sistemas de suportes (Concreto projetado) do túnel por 

métodos analíticos, para que se tenha um exercício ausente de zona de plastificação.  

 Comparação dos recalques superficiais dos três métodos abordados na revisão 

bibliografia, empírico, analítico (KIRSCH), numérico elástico-linear, ambos empíricos 

e analíticos foi feito usando a ferramenta excel e o modelo elástico linear será feito 

usando o FLAC. Essa comparação inicial será feita com um túnel de raio equivalente 

do escolhido, que será embasado na seção típica do metrô de São Paulo. 

 Comparação dos recalques superficiais usando o modelo de mohr-coulomb de um ponto 

especifico usando a ferramenta numérica (FLAC) e sua comparação com o elástico 

desenvolvido na seção anterior. 

 CARACTERIZAÇÃO DA OBRA 

Este trabalho consiste em uma continuação direta do trabalho de Carneiro, Cândido e Prudente 

com o título: “Análise da interação Solo Estrutura em escavações subterrâneas caso estudo do 

Metrô de Goiânia”. No trabalho citado foi levantado os dados referentes as características do 

solo de Goiânia com base nos estudos anteriores. Logo os pontos escolhidos serão os mesmos, 

uma vez que nessas regiões eram previstas zonas subterrâneas.  

Os ensaios do tipo SPT abrangiam todo o traçado. Mas as zonas subterrâneas previstas foram 

nos pontos das Praças: SP – 169 (cívica), SP – 157 (cruzeiro) e SM-102 (bandeirantes). A 

Tabela 4.1 mostra os resultados doa ensaios SPT.
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Tabela 4.1 Ensaios SPT ao longo do traçado de Goiânia (PARREIRA; ANTUNES; SIQUEIRA (2005) 

 

De acordo com estas profundidades e os poços escolhidos anteriormente foram então obtidos 

os intervalos de NSPT e o tipo de solo através dos perfis. Para cada uma das medidas foram 

determinadas as envoltórias de resistência respectivas, de forma a obter os parâmetros: coesão 

(c) e o ângulo de atrito (ⱷ) de cada amostra. Esses valores representariam a provável 

profundidade do metro de Goiânia observada na época especulava-se aproximadamente de 8 

metros, logo, a profundidade adotada será 8 metros. 

Utilizando os valores de NSPT, já apresentados pela Tabela 4.1, foram obtidos os valores do 

Modulo de Elasticidade ( três vezes o NSPT) e Coeficiente de Poisson ( adotados valores 

admissíveis com a literatura, Bowles (1984)). De acordo com Carneiro et al (2007) foram 

comparados os parâmetros obtidos e estes se encaixavam entre valores admissíveis com a 

literatura: Simons e Menzies (1981) e Bowles (1984). De acordo com a Tabela 4.2. 

Tabela 4.2 Parâmetros dos Solos 

Localização 
Profundidade 

(m) 

  

(g/cm3) 

c   
E  

(MPa) 
  

Praça Cívica 
2,3 19,60 

 

0 29° 12 0,3 

5 19,28 0 33,25° 21 0,3 

Praça do 

Cruzeiro 

 

3,2 
18,29 0 30,6° 30 0,3 

5 

Praça do 

Bandeirante 

2,5 
19,42 0 29,5° 10 0,25 

4,9 

A seção do metrô de São Paulo, Figura 4.1, serviu de base para as análises das duas etapas. Para 

a facilidade dos cálculos foi feita uma adaptação do túnel e utilizou-se uma seção circular 
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equivalente, Figura 4.2. Não representando a seção real do túnel, uma seção circular de raio 

aproximadamente de 5,35 metros. 

Figura 4.1 Seção transversal adotada do possível metrô de Goiânia. (Carneiro et al. 2007) 

 

Figura 4.2 Seção transversal adotada e seção equivalente 

 

 PRÉ-DIMESIOSAMENTO, METÓDOS ANÁLITICOS E 

EMPÍRICOS 

Após a caracterização da obra idealizada foi feito um pré-dimensionamento do túnel através de 

métodos analíticos, para que se possa ter uma ideia do sistema de suporte necessário. Para saber 
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quais serão as dimensões das estruturas de contenções do túnel, foram utilizadas as formulações 

apresentadas no capitulo 2, Equações 2.1 a 2.12, mantendo a zona plástica como nula (p1=pi), 

portando as pressões internas desenvolvidas para o solo em Goiânia. 

Para o conforto e segurança dos usuários foram estabelecidos fatores de segurança 2. E as 

características do concreto projetado foi baseado em valores convencionais de concreto 

projetado. Com as características explicitadas na Tabela 4.3. Logo conclui-se que uma camada 

aproximadamente 5 centímetros é mais que suficiente para a sustentação dos túneis, veremos 

isso mais na adiante na prática. 

Tabela 4.3 Rotina de cálculo para a espessura da camada de concreto projetado 

 

 Recalque superficial pelo método analítico de Kirsch.  

Modelo de Kirsch basicamente nos fornece os deslocamentos radial e tangencial para um 

determinado ponto no espaço infinito. Sabendo que o modelo de kirsch presume uma 

abertura em um meio infinito elástico. Sabemos da limitações do modelo, mas utilizamos a 

seguinte metodologia mostrada na Figura 4.3 para obtermos os deslocamentos verticais 

totais ao longo de uma linha que representa a superfície nesse meio infinito. 

Figura 4.3 Metodologia de cálculo para o deslocamento superficial, método de Kirsch 

 

Ec (Mpa) νc αcc (Mpa) ri (m) tc (m) pi (MPA) pmáx (Mpa) FS Kc (KN/m)

30000,00 0,30 20,00 5,35 0,04 0,07 0,14 2,00 235,89

30000,00 0,30 20,00 5,35 0,04 0,08 0,15 2,00 252,37

30000,00 0,30 20,00 5,35 0,04 0,08 0,16 2,00 262,93

Concreto Projetado
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 Recalque superficial pelo método empírico de Peck 

Para as propostas de PECK foi estipulado um Vs de 1% do valor da área de escavação da seção 

da do túnel (Vt) Equação 3.10. Este valor não foi estabelecido por acaso. De acordo com 

Teixeira e Assis, (1994). Valores aproximadamente de 1% corresponde escavações com alto 

controle de qualidade. Valores acima de 3% corresponde escavações com baixo controle de 

execução e valores acima de 40% corresponde um colapso iminente. Para o desenvolvimento 

dos perfis de Peck foram então utilizada as equações: 3.7 à 3.12, chegando nos valores da Tabela 

4.4 Parâmetros de cálculo para o método de Peck. η e Ka, são valores pertinentes ao tipo de solo. 

Tabela 4.4 Parâmetros de cálculo para o método de Peck 

 

Ka Z η a i Vs Smáx 

1 10,7 0,8 5,35 5,35 0,899202 0,067052 

       

Z = 8 de profundidade 

Ka Z η a i Vs Smáx 

1 8,025 0,8 5,35 4,250136 0,567486 0,053268 

 

 MÉTODO NÚMERICO 

Como mencionado anteriormente, primeiro foi feito uma comparação com os três modelos 

mencionados na revisão bibliográfica. Empírico (Proposição de Peck), Analítico (KIRSCH), 

FLAC2D (Elástico-linear). Variando os seguintes parâmetros: 

 Sistemas de suportes: Concreto Projetado 

 Altura relativa entre a superfície até no topo da escavação Z (1R, 1,5R) 

Na Figura 4.4 abaixo temos uma visualização das análises paramétricas que foram feitas. 
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Figura 4.4 Estudo paramétrico realizado 

 

Lembrando que o sistema de suportes só interfere nos modelos numéricos, uma vez que as 

análises empíricas e analíticas são restringidas a esse artificio, por em modelos simplistas. Ao 

se variar a altura considerou-se que os parâmetros obtidos na altura de 8 metros, Tabela 4.2 

constantes para as distancias de 5.35 metros (1R) e  8.0 (1.5R) 

Feitos essas analises paramétricas observou-se os comportamentos dos recalques superficiais, 

e os possíveis danos que isso causariam as construções lindeiras. 

Foi utilizado o programa de diferenças finitas explicito FLAC, no qual inicialmente foi 

dimensionada a área de estudo, a mesma foi determinada sem que a condição de contorno possa 

comprometer os resultados. De acordo com ITASCA (1995), uma zona de 6 vezes o raio no 

sentido vertical e horizontal é suficiente, Figura 4.5. Foi feito também uma modificação na 

malha, Figura 4.5 Modelo esquemático da grid Figura 4.5 mostra já com os grid essa 

configuração, essas simplificações na malha são muito úteis e que ajuda bastante no tempo de 

processamento que as vezes poderiam levar horas ou até mesmos dias. 

Figura 4.5 Modelo esquemático da grid usada 

 

Logo então a malha ficou configurada da seguinte maneira:  
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Figura 4.6 Grid utilizada para simulação numérica 

 

Os passos realizados no programa para a simulação númerica da escavação sem suporte é 

demonstrado na sequência a seguir, Figura 4.7 Passos esquemáticos para simulação da escavação de um túnel.Figura 4.7 

abaixo:  

 Na Figura 4.7 “a” estabelece-se a zona de analise, os grid e as dimensões compatíveis 

com o exercício 

 Na Figura 4.7 “b” estabelece-se as condições do terreno. Tensões iniciais: aplica-se 

tensões iniciais internas (sxx, syy) utilizando-se o valor de Ko. Roda-se, então, o 

programa e depois são zerados os deslocamentos. 

 Na Figura 4.7 “c” escavação sem suporte: “chama-se” o resultado das tensões iniciais. 

Indica-se modelo nulo na região da escavação, depois roda-se os programas.  

 

Figura 4.7 Passos esquemáticos para simulação da escavação de um túnel. 
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Os passos no programa para escavação com suporte foram os seguintes e exemplificados na 

Figura 4.88 abaixo. No modelo com suporte é necessário fazer-se uma relaxação do maciço 

circundante, uma vez que o processo de escavação exige um deslocamento inevitável devido 

ao processo de escavação. Foi escolhida uma relaxação de 40%. Estipula-se que a relaxação é 

em torno de 33% ao chegar na seção escava, logo é necessária uma vez que os deslocamentos 

começam antes mesmo da seção passar pela região analisada:  

 Na Figura 4.88 “a” estabelece-se a zona de analise, os grids e as dimensões compatíveis 

com o exercício 

 Na Figura 4.88 “b” estabelece-se as condições do terreno. Tensões iniciais: aplica-se 

tensões iniciais internas (sxx, syy) utilizando-se o valor de Ko. Roda-se, então, o 

programa e depois são zerados os deslocamentos. 

 Na Figura 4.88 “c” chama-se os resultados da figura “b”. Indica-se a região nula da zona 

de escavação, fixa-se os deslocamentos de todos os nós internos da escavação e aplica-

se uma iteração para obter o valor da reação de x e y de todos os nós da escavação a 

seguir é aplicada 60% destas forças de reação no sentido contrário, e se rodo o programa 

até a estabilização antes da instalação do suporte. Este procedimento está simulando 

uma relaxação de 40% da escavação antes da instalação do suporte. 
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 Na Figura 4.88  “d” então é colocado os suportes e roda-se o programa até a 

estabilização. E então obtém-se os resultados 

Figura 4.8 Passos esquemáticos para simulação da escavação de um túnel com concreto projetado 

 

 

Na segunda etapa foi feita então uma comparação entre os modelo elástico linear e modelo 

elásto-plástico, utilizando a ferramenta FLAC2D e variando os parâmetros:  

 Sistemas de suportes: Concreto Projetado, Cambotas Metálicas 

 Altura relativa entre a superfície até no topo da escavação Z (1R, 1,5R) 

Assim feito, comparou-se os comportamentos dos recalques superficiais e sua bacia de recalque 

em torno da escavação. 

.



  56 

G. A. Silva  Capítulo 5 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Nesta seção serão apresentados os resultados dos estudos paramétricos e os dados de entrada 

de cada solo. Que nto pode ser facilmente entendida analisando o fluxograma Figura 5.1: 

Figura 5.1 Esquema de resultados e discussões 

 

Já para os parâmetros do solo adotados foi estimado através das formulações da teorias da 

elasticidade e o coeficiente de empuxo no repouso foi estimado através da formula de Jaki 

Tabela 5.1 Dados de entrada de cada região. 

 

 MÉTODO ANÁLITICO DE KIRCSH 

Nosso intuito nesse trabalho foi verificar a influência do recalque superficial em resposta a 

escavação de um túnel raso. Apesar de Kirsch ser aplicado para um meio infinito, foram feitas 

algumas modificações e chegou-se nos resultados a seguir, logo os resultados provenientes da 

solução analítica de Kirsch visualizados nos gráficos a seguir: Figura 5.2 à Figura 5.4

 

 

 

Local ν E (Mpa) G (Mpa) ϒ(KN/m³) Z (m) a (m) φ K

5,35

8

5,35 5,35

8 5,35

5,35 5,35

8 5,35

Praça do 

Bandeira

Praça do 

Cruzeiro

33,25 0,451707

0,25 10 4 19,42 29,5 0,507576

0,3 30

Praça 

Cívica
0,3 21 8,076923

11,53846 19,28 30,6 0,490959

19,6 5,35
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Figura 5.2 Deslocamento superficial da escavação na Praça Cívica 

 

Figura 5.3 Deslocamento superficial da escavação na Praça do Cruzeiro 
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Figura 5.4 Deslocamento superficial da escavação na Praça dos Bandeirantes 

 

Nota-se que com o aumento da profundidade obteve-se um resultado não esperado, conforme 

aumenta-se a profundidade aumenta-se o recalque superficial formando uma bacia de 

subsidência com maior profundidade. Posteriormente será comentando o porquê isso ocorreu. 

Os valores de deslocamentos também foram diferentes, uma vez que o modulo de elasticidade 

influência diretamente nesta análise, sendo o único fator determinante dos deslocamentos. 

 MÉTODO EMPÍRICO DE PECK 

Na análise de Peck o único fator determinando seria o tipo de solo, considerado como silte-

argiloso. A profundidade do túnel, condições de execução do túnel, no caso, foram considerado 

como boa. Então os parâmetros que antes eram necessários para a análise de kirsch aqui não 

são necessários fornecendo apenas um gráfico da Figura 5.5 representando todo os pontos. 
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Figura 5.5 Deslocamento superficial pelo método de Peck 

  

 MÉTODO NÚMERICO ELÁSTICO LINEAR 

Na análise numérica foi utilizado o programa FLAC 2D, como comentando anteriormente. Nos 

gráficos das ilustrações de Figura 5.6Figura 2.1 à Figura 5.11 com os respectivos valores de 

recalque superficial, verifica-se que os gráficos obedecem um certo comportamento, 

modificando somente nos valores, uma vez que os parâmetros do solo apresentam modificações 

nos módulos de elasticidade, peso específico. Para as análises sem suporte o comportamento 

foi conforme o esperando, uma região que se levantaria e no eixo do túnel a manifestação da 

subsidência, rebaixando negativamente, abaixo do terreno original. Já para a análise elástica 

linear com suporte obteve valores de recalques positivos maiores nas zonas periféricas, 

diminuindo o recalque negativo no eixo do túnel, entretanto em um ponto especifico, praça dos 

bandeirantes, o valor dos recalques positivos foi tanto que chegou até afetar a zona central do 

eixo do túnel ficando com um recalque positivo na região central, fato pode ser observado no 

gráfico ilustrado da Figura 5.11 
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Figura 5.6 Deslocamento superficial pelo método numérico elástico linear. Ponto Praça Cívica 

 

Figura 5.7 Deslocamento superficial pelo método numérico elástico linear com suporte. Ponto Praça Cívica 
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Quanto se instala a estrutura de concreto projetado têm-se um levantamento do solo nas zonas 

periféricas, isso é apenas uma limitação do modelo. De fato, na prática esses levantamentos não 

ocorrem com tanta magnitude, mas em valores imperceptíveis. 

Figura 5.8 Deslocamento superficial pelo método numérico elástico linear. Ponto Praça do Cruzeiro 
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Figura 5.9 Deslocamento superficial pelo método numérico elástico linear com suporte. Ponto Praça do Cruzeiro 

 

Figura 5.10 Deslocamento superficial pelo método numérico elástico linear. Ponto Praça dos Bandeirantes 
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Figura 5.11 Deslocamento superficial pelo método numérico elástico linear com suporte. Ponto Praça dos Bandeirantes 

 

Quando se utiliza-se o modelo elástico linear para baixos módulos de elasticidade, que é o caso 

do ponto da praça dos bandeirantes, obteve-se deslocamentos positivos no centro da escavação, 

mas é somente uma limitação do modelo. Isso não se concretiza na prática. 

 COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS 

As análises provenientes da aplicação do concreto projetado tiveram resultados significativos 

em relação a análise de deslocamento superficial. Na Tabela 5.2 se tem os valores dos 

deslocamentos centrais à superfície do túnel. Teve resultados bastantes significativos 

diminuindo os valores dos recalques centrais em torno de 79% a 98% do valor inicial. Portanto, 

o uso de uma estrutura de contenção é bastante efetivo. 

Tabela 5.2 Comparação dos recalques superficiais com ou sem concreto projetado. 
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Nesta seção foi feita uma compactação dos resultados de todas analises de um ponto em uma 

determinada altura relativa. Nas ilustrações dos gráficos das Figura 5.12 à Figura 5.17 é possível 

observar tais valores dos recalques superficiais e as diferenças das previsões de cada método.  

Figura 5.12 Comparação dos deslocamento superficial. Praça Cívica, Z = 5,35 m 

 

Figura 5.13 Comparação dos deslocamento superficial. Praça Cívica, Z = 8 m 
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Figura 5.14 Comparação dos deslocamento superficial. Praça do Cruzeiro, Z = 5,35 m 

 

Figura 5.15 Comparação dos deslocamento superficial. Praça do Cruzeiro, Z = 8 m 
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Figura 5.16 Comparação dos deslocamento superficial. Praça dos Bandeirantes, Z = 5,35 m 

 

Figura 5.17 Comparação dos deslocamento superficial. Praça dos Bandeirantes, Z = 8 m 
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 INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

Se analisarmos os gráficos das análises de Peck e os restantes, analises numéricas e de Kirsch, 

é notado uma incoerência dos resultados. Peck relata uma suavização da bacia de subsidência 

com valores de recalques superficiais menores conforme aumentasse a profundidade do túnel. 

Porém, Kirsch e analise numérica com ou sem suporte apresenta valores opostos, conforme 

aumentas-se a distância das profundidades relativas (Z) os valores de recalques superficiais 

aumentam. Isso pode ser explicado porque existe uma diferença básica entre túneis rasos e 

túneis profundos e, por conta das limitações dos modelos de kirsch e analise elástica linear, que 

são para um meio infinito, teria que-se encontrar outras soluções para meio semi infinito 

Na análise linear, conforme a variação da altura relativa, começa-se a agir no perímetro da 

escavação esforços de compressão proporcionais à altura, e por sua vez, esforços maiores levam 

a deslocamentos maiores nos perímetros na escavação, logo esses deslocamentos são 

transmitidos para a superfície do terreno. Na prática não é verdade, uma vez que o solo 

apresenta vazios em seu interior, logo nem todo deslocamento é transmitido diretamente para a 

superfície, chegando às vezes até deslocamentos menor conforme explícita as análises de Peck. 

Por conta disso foi feito mais duas analises paramétricas especificadas abaixo: 

 Variação da altura relativa e suas consequências na superfície. 

 Variação do raio relativo, fixando um ponto no maciço. De modo que o cobrimento do 

túnel ficasse cada vez menor. 

Para essas duas analises foram obtidos os seguintes gráficos, ilustrado nas Figura 5.18 e Figura 5.19 

a seguir: 
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 Figura 5.18 Análise paramétrica da profundidade com raio constante 

 

De acordo com o gráfico da Figura 5.18, conforme aumentasse a profundidade do túnel o 

deslocamento aumentasse, mas quando este está muito próximo a superfície os deslocamentos 

chegam a ser positivos. Por conta disso obteve três comportamentos distintos que vale a 

exposição. 

 Deslocamento positivos quando o túnel está próximo a superfície. 

 Deslocamentos negativos esperados quando se tem uma altura relativa maior que 1R 

 Deslocamentos constantes negativos na superfície quando a profundidade do túnel 

ultrapassa 8R. 

Tentou-se também entender o comportamento enquanto se fixasse um ponto e varia-se o raio, 

não se obteve valores concisos, os valores foram crescentes de recalques negativos, enquanto 

diminui-se o cobrimento do túnel devido ao aumento do raio. 

Figura 5.19 Análise paramétrica da profundidade constante e com raio variável 
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 ANALISE NUMÉRICA ELÁSTO-PLÁSTICA (MORH-COULOMB) 

Não satisfeito somente com as análises feita até o momento foi escolhido um ponto 

intermediário dos três pontos, no caso a praça cívica que apresentou os parâmetros 

intermediários de modulo de elasticidade, peso especifico e de ângulo de atrito. Logo foi 

simulado as mesmas situações dos casos anteriores. Chegando as seguintes situações dos 

gráficos das figuras Figura 5.20 e Figura 5.21 a seguir: 

 Figura 5.20 Zona de plastificação para análise de Mohr-Coumlomb sem suporte.  
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Figura 5.21 Deslocamento superficial pelo método numérico Mohr-Coumlomb com suporte. Praça Cívica 

 

Para um modelo mais próximo da realidade, tem-se que quando se realiza a escavação sem o 

suporte, toda a obra entra em colapso, como pode ser observado na Figura 5.200 na página 

anterior, onde se tem toda a zona de plastificação, ou seja, rompeu. Porém quando se instala o 

suporte temos deslocamentos muito pequenos, mas a configuração ainda se segue a mesma, 

quanto maior a altura relativa maior os deslocamentos. Isso pode ser explicado por se tratar de 

túneis rasos, aonde as características do maciço governam os deslocamentos. 

Pode ser ainda obtido nessas análises os parâmetros de esforços solicitantes da situação em 

questão, conforme indiciado nas Figura 5.222 à Figura 5.244, para o ponto praça cívica com oitos 

metros de profundidade e no modelo mohr-coulomb. Isso nos dá uma ideia de como são os 

esforços solicitantes que agem no perímetro da escavação. Que pode ser bastante útil para o 

dimensionamento final, que é um dos objetivos desde o princípio da concepção de um túnel. 
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Figura 5.22 Diagrama de momento Fletor no perímetro da escavação 

 

Figura 5.23 Diagrama de esforço Cortante no perímetro da escavação 

 

Figura 5.24 Diagrama de esforço Normal no perímetro da escavação 

 



Influência em superfície do processo de escavação de obras subterrâneas em solo de Goiânia.   72 

G. A. Silva   Capítulo 5 

6. CONCLUSÕES 

Fora observado algumas características importantes das análises paramétricas. Esperava-se 

alguns dos comportamentos encontrados, logo o modulo de elasticidade, massa especifica do 

solo, ângulo de atrito, influencia diretamente nos recalques superficiais e na formação da bacia 

de recalque. Além disso como também o raio da escavação interfere na formação do recalque, 

quanto maior o raio maior é a formação dos recalques, como pode ser visualizado no gráfico da  

Figura 5.19. Um dos parâmetros que não eram esperados foi a variação relativa do eixo dó túnel 

em relação a superfície, no entanto fácil de ser explicado, uma vez que quanto maior for a 

profundidade maior será o carregamento no perímetro e maior será os deslocamentos 

transmitidos. Quando se realiza uma análise numérica linear elástica supõe-se que o material é 

contínuo, homogêneo, isotrópico, linear e elástico, ou seja, material CHILE, que não é o caso do 

solo, por isso todo o deslocamento no interior da escavação é direcionado a superfície, não tendo 

os descontos nos vazios do solo. Mas o modelo não é totalmente inútil, cumpre bastante a função 

de uma pré analise e previsão de deslocamentos no perímetro interior da escavação, assim como 

kirsch também permite. Logo então para uma análise de superfície outro modelo seria mais 

indicado. Para um meio infinito, não é possível representar estes efeitos de deslocamentos 

claramente, então é necessário a procura de um método analítico para meio semi infinito, onde 

se consiga coerência nos resultados. Outro fator que foi determinante nos resultados foram os 

valores dos módulos de elasticidade dos solos, trabalhamos com valores relativamente baixos, 

onde notou-se que o módulo elasticidade é crucial, apesar de alguns empasses obteve-se 

algumas conclusões: 

 Análise elástica linear demonstrou deslocamentos excessivos, ou seja, podemos 

considerar que o solo entrou em colapso, uma vez que o modelo elástico linear nunca 

se rompe. 

 Análise elástica linear com suporte em concreto projetado aumentou bastante o 

desempenho da escavação. Teve valores significativos nas reduções dos deslocamentos 

induzidos pela escavação. 

 Análise elásto-plástica do túnel sem concreto projetado. A escavação colapso, 

confirmando o modelo elástico linear que apresentou valores excessivos de 

deslocamentos 
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 Análise elásto-plástica do túnel com concreto projetado. Houve a sustentação do maciço 

pela estrutura do concreto projetado, transmitindo poucos deslocamentos a superfície. 

Validou-se a ideia que é imprescindível a necessidade de uma estrutura de contenção. 

Conclui-se que para os parâmetros dos solos selecionados é imprescindível a adoção de 

estruturas de suporte. Além disso que a construção do túnel tem que ser muito bem executada, 

minimizando os efeitos dos recalques reduzidos, ou até mesmo utilizando outra filosofia de 

escavação, como o cut and cover, o mais utilizado na região e o mais adequado para esse tipo 

de obra superficial. Controlando ao máximo os deslocamentos induzidos. Além disso, deve-se 

levar em conta é o tipo de escavação subterrânea que estamos lidando, existe uma grande 

diferença entre escavação profunda e rasa. O modelo numérico elástico linear não é o mais 

recomendando, já que o solo deforma muito, e nesse sentido, um modelo elasto-plástico não 

linear seria mais adequado, conferindo resultados mais realistas. No entanto, o modelo elásto-

plástico realizado apresentou os mesmos resultados, deslocamentos superficiais maiores de 

acordo com o aumento da profundidade. Conferindo a fragilidade do solo em questão.  

Como comentário final, para melhor entendimento do problema, considerando os parâmetros 

do solo e a condição de semi infinito. Deveriam ser utilizados outros métodos analíticos 

compatíveis e numérico elasto-plástico que considere o descarregamento não linear e comparar 

os seus resultados. Na tentativa de  prever resultados indesejados.
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ANEXOS 

Arquivos de dados de entrada (Praça Cívica sem concreto projetado) 

title 
grid 77 27 

model elastic 

gen -43 -43 -43 -21 -32 -21 -32 -43 i=1,7 j=1,6 rat 0.9, 0.8 

gen same -43 0 -32 0 -32 -21 i=1,7 j=6,28 rat 0.9, 1 

gen same same 32 -21 32 -43 i=7,72 j=1,6 rat 1, 0.8 

gen same same 32 0 same i=7,72 j=6,28 rat 1, 1 

gen same same 43 -21 43 -43 i=72,78 j= 1,6 rat 1.11, 0.8 

gen same same 43 0 same i=72,78 j=6,28 rat 1.11, 1 

gen circle  0,-10.7 5.35 

plot hold grid 

;tensõe iniciais 

ini syy -8.43e5 var 0 8.43e5 

ini sxx -3.80e5 var 0 3.80e5 

;ligando a gravidade 

set gravity 10 

;Propriedade do material 

pro bulk=17.5e6 shear=8.07e6 den=1960 

hist unbal 

hist ydisp i=38 j=13 

;estabelecendo as condiçÕes de contorno 

fix x y j 1 

app sxx -3.80e5 var 0 3.80e5 i 1 

app sxx -3.80e5 var 0 3.80e5 i 78 

step 1 

;estabelecendo as condiçÕes de contorno 

fix x y j 1 

fix x i 1 

fix x i 78 

plot hold boundary fix apply stress 

;Estabelecendo as relações das tensões 

step 5000 

;Checando equilibrio 

plot hold his 1 

plot hold his 2 

;Zerando os deslocamentos iniciais 

ini xd 0 yd 0 

;Escavacao do tunel 

mod null region 39,20 

plot hold grid 

step 5000 

print ydisp j 28 

print x j 28 

save pc1.sav 

 

 



 

 

Arquivos de dados de entrada (Praça Cívica com concreto projetado)  

config extra 10 

 

grid 77 27 

model elastic 

gen -43 -43 -43 -21 -32 -21 -32 -43 i=1,7 j=1,6 rat 0.9, 0.8 

gen same -43 0 -32 0 -32 -21 i=1,7 j=6,28 rat 0.9, 1 

gen same same 32 -21 32 -43 i=7,72 j=1,6 rat 1, 0.8 

gen same same 32 0 same i=7,72 j=6,28 rat 1, 1 

gen same same 43 -21 43 -43 i=72,78 j= 1,6 rat 1.11, 0.8 

gen same same 43 0 same i=72,78 j=6,28 rat 1.11, 1 

gen circle  0,-10.7 5.35 

plot hold grid 

;tensõe iniciais 

ini syy -8.43e5 var 0 8.43e5 

ini sxx -3.80e5 var 0 3.80e5 

;ligando a gravidade 

set gravity 10 

;Propriedade do material 

pro bulk=17.5e6 shear=8.07e6 den=1960 

hist unbal 

hist ydisp i=38 j=13 

;estabelecendo as condiçÕes de contorno 

fix x y j 1 

app sxx -3.80e5 var 0 3.80e5 i 1 

app sxx -3.80e5 var 0 3.80e5 i 78 

step 1 

;estabelecendo as condiçÕes de contorno 

fix x y j 1 

fix x i 1 

fix x i 78 

plot hold boundary fix apply stress 

;Estabelecendo as relações das tensões 

step 5000 

;Checando equilibrio 

plot hold his 1 

plot hold his 2 

;Zerando os deslocamentos iniciais 

ini xd 0 yd 0 

;Escavacao do tunel 

mod null region 39,20 

step 1 

 

 

;relaxação de 40% do maciço 

def relax 

rx = 0.4 -1.0 

end 

relax 

 

def aplic 

xaf = xforce(ii,jj)*rx 

yaf = yforce(ii,jj)*rx 

command 



 

 

apply xforce xaf yforce yaf i ii j jj 

end_command 

end 

 

set ii 38 jj 11 

aplic 

set ii 39 jj 11 

aplic 

set ii 40 jj 11 

aplic 

set ii 41 jj 11 

aplic 

set ii 41 jj 12 

aplic 

set ii 42 jj 12 

aplic 

set ii 43 jj 12 

aplic 

set ii 43 jj 13 

aplic 

set ii 44 jj 13 

aplic 

set ii 44 jj 14 

aplic 

set ii 44 jj 15 

aplic 

set ii 45 jj 15 

aplic 

set ii 45 jj 16 

aplic 

set ii 45 jj 17 

aplic 

set ii 45 jj 18 

aplic 

set ii 45 jj 19 

aplic 

set ii 44 jj 19 

aplic 

set ii 44 jj 20 

aplic 

set ii 44 jj 21 

aplic 

set ii 43 jj 21 

aplic 

set ii 42 jj 21 

aplic 

set ii 42 jj 22 

aplic 

set ii 41 jj 22 

aplic 

set ii 40 jj 22 

aplic 

set ii 39 jj 22 

aplic 

set ii 38 jj 22 



 

 

aplic 

set ii 37 jj 22 

aplic 

set ii 37 jj 21 

aplic 

set ii 36 jj 21 

aplic 

set ii 35 jj 21 

aplic 

set ii 35 jj 20 

aplic 

set ii 35 jj 19 

aplic 

set ii 34 jj 19 

aplic 

set ii 34 jj 18 

aplic 

set ii 34 jj 17 

aplic 

set ii 34 jj 16 

aplic 

set ii 35 jj 15 

aplic 

set ii 35 jj 14 

aplic 

set ii 35 jj 13 

aplic 

set ii 36 jj 13 

aplic 

set ii 36 jj 12 

aplic 

set ii 37 jj 12 

aplic 

set ii 38 jj 12 

aplic 

 

plot hold grid apply red 

 

solve 

 

plot hold grid apply red disp 

 

def relax 

rx = 1.0 -1.0 

end 

relax 

 

set ii 38 jj 11 

aplic 

set ii 39 jj 11 

aplic 

set ii 40 jj 11 

aplic 

set ii 41 jj 11 

aplic 



 

 

set ii 41 jj 12 

aplic 

set ii 42 jj 12 

aplic 

set ii 43 jj 12 

aplic 

set ii 43 jj 13 

aplic 

set ii 44 jj 13 

aplic 

set ii 44 jj 14 

aplic 

set ii 44 jj 15 

aplic 

set ii 45 jj 15 

aplic 

set ii 45 jj 16 

aplic 

set ii 45 jj 17 

aplic 

set ii 45 jj 18 

aplic 

set ii 45 jj 19 

aplic 

set ii 44 jj 19 

aplic 

set ii 44 jj 20 

aplic 

set ii 44 jj 21 

aplic 

set ii 43 jj 21 

aplic 

set ii 42 jj 21 

aplic 

set ii 42 jj 22 

aplic 

set ii 41 jj 22 

aplic 

set ii 40 jj 22 

aplic 

set ii 39 jj 22 

aplic 

set ii 38 jj 22 

aplic 

set ii 37 jj 22 

aplic 

set ii 37 jj 21 

aplic 

set ii 36 jj 21 

aplic 

set ii 35 jj 21 

aplic 

set ii 35 jj 20 

aplic 

set ii 35 jj 19 



 

 

aplic 

set ii 34 jj 19 

aplic 

set ii 34 jj 18 

aplic 

set ii 34 jj 17 

aplic 

set ii 34 jj 16 

aplic 

set ii 35 jj 15 

aplic 

set ii 35 jj 14 

aplic 

set ii 35 jj 13 

aplic 

set ii 36 jj 13 

aplic 

set ii 36 jj 12 

aplic 

set ii 37 jj 12 

aplic 

set ii 38 jj 12 

aplic 

 

plot hold grid apply red disp 

 

save pc1rx40.sav 

 

stru beam beg grid 38 11 end grid 39 11 prop 1 

stru beam beg grid 39 11 end grid 40 11 prop 1 

stru beam beg grid 40 11 end grid 41 11 prop 1 

stru beam beg grid 41 11 end grid 41 12 prop 1 

stru beam beg grid 41 12 end grid 42 12 prop 1 

stru beam beg grid 42 12 end grid 43 12 prop 1 

stru beam beg grid 43 12 end grid 43 13 prop 1 

stru beam beg grid 43 13 end grid 44 13 prop 1 

stru beam beg grid 44 13 end grid 44 14 prop 1 

stru beam beg grid 44 14 end grid 44 15 prop 1 

stru beam beg grid 44 15 end grid 45 15 prop 1 

stru beam beg grid 45 15 end grid 45 16 prop 1 

stru beam beg grid 45 16 end grid 45 17 prop 1 

stru beam beg grid 45 17 end grid 45 18 prop 1 

stru beam beg grid 45 18 end grid 45 19 prop 1 

stru beam beg grid 45 19 end grid 44 19 prop 1 

stru beam beg grid 44 19 end grid 44 20 prop 1 

stru beam beg grid 44 20 end grid 44 21 prop 1 

stru beam beg grid 44 21 end grid 43 21 prop 1 

stru beam beg grid 43 21 end grid 42 21 prop 1 

stru beam beg grid 42 21 end grid 42 22 prop 1 

stru beam beg grid 42 22 end grid 41 22 prop 1 

stru beam beg grid 41 22 end grid 40 22 prop 1 

stru beam beg grid 40 22 end grid 39 22 prop 1 

stru beam beg grid 39 22 end grid 38 22 prop 1 

stru beam beg grid 38 22 end grid 37 22 prop 1 

stru beam beg grid 37 22 end grid 37 21 prop 1 



 

 

stru beam beg grid 37 21 end grid 36 21 prop 1 

stru beam beg grid 36 21 end grid 35 21 prop 1 

stru beam beg grid 35 21 end grid 35 20 prop 1 

stru beam beg grid 35 20 end grid 35 19 prop 1 

stru beam beg grid 35 19 end grid 34 19 prop 1 

stru beam beg grid 34 19 end grid 34 18 prop 1 

stru beam beg grid 34 18 end grid 34 17 prop 1 

stru beam beg grid 34 17 end grid 34 16 prop 1 

stru beam beg grid 34 16 end grid 34 15 prop 1 

stru beam beg grid 34 15 end grid 35 15 prop 1 

stru beam beg grid 35 15 end grid 35 14 prop 1 

stru beam beg grid 35 14 end grid 35 13 prop 1 

stru beam beg grid 35 13 end grid 36 13 prop 1 

stru beam beg grid 36 13 end grid 36 12 prop 1 

stru beam beg grid 36 12 end grid 37 12 prop 1 

stru beam beg grid 37 12 end grid 38 12 prop 1 

stru beam beg grid 38 12 end grid 38 11 prop 1 

stru prop 1 e 20e9 area 0.05 i 1.043e-5 

solve 

print ydisp j 28 

print x j 28 

plot grid hold beam red grid mag blue disp boundary fix 

save pc1c.sav 

Arquivos de resultados e Figuras (Praça Cívica) 

Rest mpc2c.sav 

Set plot dxf 

Set out mpc2c.dxf 

Plot pen plast /Plot pen beam struct mom/shear/axil fill 

Plot pen grid grid mag blue boundary disp beam red 

Set log on 

Print ydisp j 28 

Print x j 28 

 

 

 

  


