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RESUMO 

Este trabalho estuda um método para a análise 

bidimensional de túneis rasos em solo. Uma das etapas 

importantes no projeto destas obras consiste na previsão dos 

deslocamentos provocados pela: execução de túneis, princi

palmente quando elas se situam em áreas urbanas. O sucesso 

desta previsão, no entanto, requer que se caracterize adequa

damente o comportamento geotécnico do maciço através de ensaios 

da laboratório confiáveis e que se utilize um programa 

automático de cálculo como o baseado no método dos elementos 

finitos que além de permitir a reprodução do processo 

construtivo, incorpore um modelo consti tu ti vo capaz de 

reproduzir a resposta do solo quando submetido a trajetórias de 

tensão verificadas durante uma escavação. 

Com o propósito de aferir e ilustrar o método 

utilizado, analisou-se o mini -túnel da SABESP sob a Av. 9 de 

Julho na cidade de São Paulo. Para representar o comportamento 

tensão-deformação do solo foi utilizado o modelo elasto

plástico de Lade (1977, 1979), caracterizado por uma lei de 

fluxo não associada e pela existência de duas superfícies de 

plastificação. 

Foi executada uma série de análises com o propósito 

de comparar valores obtidos numericamente com resultados 

analíticos de problemas cuja solução era conhecida. 

Finalmente, a simulação numérica do túnel raso em 

estudo foi feita usando-se um programa de elementos finitos que 

permitiu representar as fases do processo construtivo. Assim, 

compararam-se os resultados obtidos através dos modelos 

elástico-linear e elasto-plástico, com os resultados obtidos 

através de métodos analíticos e de instrumentação. 
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ABSTRACT 

This thesis study a method to analyse shallow tunnels 

in soils in two-dimensions. An important aspect in the design 

of this type of construction is the prediction of the 

displacement induced by tunnelling, mainly when they are 

located in urban areas. However, the success of these 

predictions requires an adequate characterization of the ground 

geotechnical behaviour, which can be clone by means of reliable 

geotechnical laboratory tests, and a automatic program of 

calculation, as the based on the fini te element method, that 

allows for the simulation of the construction steps besides 

incorporating a constitutive model able to reproduce the 

laboratory behaviour. 

In order to test and illustrate the employed method 

of analysis, the mini-tunnel of SABESP under 9 de Julho Avenue 

in the city of São Paulo was analysed. The elasto-plastic 

constitutive model developed by Lade (1977, 1979), that uses a 

non-associated flow rule and two different plastic yield 

surfaces, was implemented in order to represent the stress

strain behaviour of the soil. 

Some problems wi th known solutions were numerically 

analyzed to verify the program results. 

Finally, a numerical simulation of the studied tunnel 

was performed using a finite e'lement program that allowed for 

the representation of the construction steps. Thus, field 

instrumentation and analytical method results were compareci to 

the ones obtained by means of a linear-elastic and Lade' s 

elasto-plastic models. 
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CAPITULO 1 INTRODUÇÃO 

1.1 Natureza do Problema 

A execução de túneis em solo está associada a uma 

mudança no estado de tensões atuantes no maciço circundante, 

acarretando movimentação deste na direção da cavidade. Essa 

movimentação tende a se propagar pelo terreno e atingir a 

superfície, causando recalques que poderão danificar estruturas 

existentes nas adjacências. 

Esse fenômeno é conhecido há muito tempo nos 

trabalhos de mineração subterrânea, exploração de petróleo e 

rebaixamento do nível d'água, onde os recalques superficiais 

produzidos podiam ser consideráveis. A medida que esses 

trabalhos foram sendo executados em áreas habitadas e/ou 

construídas, houve uma crescente preocupação em relação aos 

danos que estas atividades poderiam provocar. 

Tem-se verificado ultimamente, um crescimento no 

número de túneis rasos em solo nas grandes cidades. Este 

crescimento está associado não só à implantação de sistemas de 

transporte público de sub-superfície e de novas ligações na 

malha viária, mas também à demanda por túneis de pequeno 

diâmetro destinados a serviços de adução de água e a redes de 

energia e comunicação (Kanji, 1981; Cappelari e Ottaviani, 

1982; Adachi et al.,1988). 

A construção de túneis com pequena cobertura 

geralmente leva ao desenvolvimento de movimentos significativos 

na massa de solo da região podendo resultar, quando em áreas 

urbanas, danos às estruturas próximas. Nestas circunstâncias, a 

correta previsão dos deslocamentos na superfície do terreno é 

indispensável ao sucesso de obras de tal natureza. 

Segundo Peck (1969), a construção de um túnel raso em 

solo está associada a uma mudança no estado de tensão inicial 

do maciço e às correspondentes deformações e deslocamentos. Se 
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estes forem excessivos, poderão causar danos em instalações na 

superfície e sub-superfície. Entretanto, deformações não são 

necessariamente indesejáveis, pois constituem parte do 

mecanismo pelo qual a resistência do solo é mobilizada, 

melhorando a estabilidade do túnel durante a sua escavação e 

reduzindo a espessura do revestimento a ser empregado. 

A previsão dos deslocamentos induzidos pela 

construção de um túnel, qualquer que seja o método utilizado, 

só será confiável se baseada em dados seguros com relação ao 

perfil geotécnico do local, ao estado inicial de tensões do 

maciço, ao comportamento tensão-deformação dos materiais 

segundo as trajetórias de tensão verificadas no campo e às 

condições de contorno do problema. 

O perfil geotécnico, desde que observados os 

requisitos estabelecidos para a realização de sondagens, é a 

informação menos difícil de ser obtida. Entretanto, a qualidade 

dos resultados dependerá da capacidade e experiência da equipe 

de sondadores e do pessoal ,empregado para interpretar os 

resultados. 

O estado inicial de tensões é geralmente determinado 

através do coeficiente de empuxo lateral em repouso, K0 , que 

fornece a relação entre as tensões efetivas horizontais e 

verticais. O valor de K
0 

é avaliado recorrendo-se a medidas in 

sítu, a ensaios de laboratório ou correlações empíricas. 

O comportamento tensão-deformação de um material 

geotécnico varia segundo a trajetória de tensão a que se 

encontra submetido. Por outro lado, a trajetória de tensão 

seguida por qualquer elemento do solo durante a execução de uma 

obra depende da sua localização e do processo construtivo 

empregado. Com relação a este comportamento, certas 

características dos solos tais como não-linearidade, dilatância 

e irreversibilidade das deformações, são aspectos que podem ser 

representados através de modelos elasto-plásticos. Dentre 

estes, o modelo desenvolvido por Lade (1977, 1979) tem-se 

mostrado relevante para representar o comportamento dos solos 

arenosos e de argilas normalmente adensadas. Sua formulação 

consiste num modelo elasto-plástico com endurecimento 

isotrópico que faz uso de duas superfícies de plastificação, 

sendo uma delas definida por uma lei de fluxo não-associada. 

Quanto às condições de contorno, é importante 

considerar-se corretamente o método construtivo e a interação 
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entre o solo e o revestimento. O emprego de técnicas numéricas, 

principalmente o método dos elementos finitos, tem 

possibilitado incluir estes aspectos, com sucesso, na análise 

de escavações de túneis. 

A aplicação do método dos elementos finitos na 

simulação da construção de túneis, tem-se revelado um valioso e 

versátil instrumento na análise do comportamento de tais obras. 

A necessidade de modelar corretamente o comportamento 

do solo e o processo construtivo, foi destacado por Rowe 

(1985), onde apresenta as consequências de uma má simulação. 

1.2 Objetivos da Dissertação 

O objetivo principal deste trabalho é estudar o 

desempenho do modelo elasto-plástico de Lade {1977, 1979) 

quando usado na previsão de deslocamentos induzidos pela 

escavação de um túnel raso em solo e contribuir no 

aprimoramento do método de análise de obras congêneres. 

Para se alcançar este objetivo, será analisada a 

construção do trecho escavado sob a Av. 9 de Julho de um túnel 

componente da rede de saneamento básico da cidade de São Paulo, 

quando os seguintes aspectos serão observados: 

a) Simular a construção do túnel usando o método dos 

elementos finitos, onde o comportamento tensão-deformação do 

solo será representado por um modelo elástico e elasto-plástico 

de Lade (1977,1979); 

b) Comparar os deslocamentos obtidos numericamente no ítem 

acima com os fornecidos pela instrumentação de campo e com os 

fornecidos por alguns métodos analíticos; e 

c) Executar uma análise paramétrica do comportamento do 

solo empregando o modelo elasto-plástico de Lade (1977,1979). 

1.3 Organização da Dissertação 

Esta dissertação está dividida em sete capítulos. 

O Capítulo 2 aborda os aspectos mais importantes 

envolvidos na construção de túneis em solo, como o estado 

inicial de tensões no maciço, características reológicas dos 

materiais envolvidos, presença de água subterrânea e projeto de 

túneis. Apresenta ainda as origens dos movimentos causados pela 
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construção de túneis em solo e os principais métodos utilizados 
I 

para a previsão dos deslocamentós daí decorrentes. 

O Capítulo 3 apresenta aspectos básicos do método dos 

elementos finitos. Por ser um método já mui to conhecido e 

utilizado, aborda-se apenas conceitos que serão utilizados 

nesta dissertação. Apresenta-se ainda algumas técnicas para 

solução de problemas não-lineares, que serão utilizados na 

análise elasto-plástica de escavação de túneis em solo. 

São analisados, no Capítulo 4, as características 

principais do comportamento elasto-plástico observado nos 

solos. Discorre-se sobre a elasticidade linear e não-linear, 

assim como sobre a elasto-plasticidade e suas características 

principais: critério de plastificação, lei de fluxo e lei de 

endurecimento. 

O Capítulo 5 mostra a formulação do modelo elasto

plástico de Lade (1977,1979), tanto para solos granulares como 

para coesivos. 

O Capítulo 6 apresenta vários testes para verificação 

do programa. automático utilizado assim como a simulação da 

construção do túnel. Descreve-se o caso histórico analisado e 

comparam-se os resultados obtidos através da simulação numérica 

com os dados de instrumentação e de alguns métodos analíticos 

existentes. 

Por fim, o Capítulo 7 apresenta as conclusões e 

recomendações decorrentes do estudo realizado. 
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"' -CAPITULO 2 EFEITOS DA ESCAVAÇAO DE 
"' TUNEIS 

2.1 Introdução 

Para se prever ou estimar o comportamento dos solos 

quando submetidos a uma mudança brusca em sua condição de 

repouso, causado pela escavação de túneis, não é tarefa fácil 

ainda que de posse de dados realísticos deste comportamento. 

Tendo em conta as teorias existentes, por mais 

complexas que sejam, partem ainda de modelos ideais e, 

portanto, simplificados. Deve-se ressaltar a importância de se 

considerar cada detalhe do método de execução visualizado, e 

cada detalhe relativo ao solo, para escolher adequadamente um 

método de análise . 

Dentro deste panorama de empirismo e relativa 

subjetividade, surge o método dos elementos finitos (MEF), que 

depende apenas de um modelo de cálculo que aproxime as 

condições reais do comportamento tensão-deformação do maciço. 

Cumpre destacar que, embora o MEF seja muito utilizado e 

difundido no meio técnico, sua validade está inteiramente 

relacionada com os dados de entrada do problema, a maneira de 

obtenção destes dados, sua representatividade do conjunto, e 

sobretudo, das simplificações adotadas no modelo. 

Com o surgimento de modelos cada vez mais complexos, 

aliados ao desenvolvimento dos computadores, o MEF vem ocupando 

cada vez mais destaque na análise dos movimentos do terreno 

causados pela construção de túneis. 

2.2 Características Envolvidas no Problema 

Serão abordadas nesta seção as características mais 



6 

importantes quando se trata da escavação de túneis em solo 

assim como os fatores que influenciam diretamente na tomada de 

decisões. 

2.2.1 Estado de tensões iniciais do maciço 

teoria 

As soluções teóricas que se 

da elasticidade, consideram 

dispõem com 

as tensões 

base na 

iniciais 

constantes ao redor da cavidade, geralmente especificadas em 

componentes horizontal e vertical. 

Para um maciço com superfície horizontal, a tensão 

vertical num ponto pode ser definida como: 

h 

crvo = J pdx (2. 1) 

onde 
o 

cr~= tensão vertical antes da construção do túnel 

p peso especifico do solo 

h profundidade do ponto considerado 

A componente horizontal desta tensão inicial para 

este ponto, é considerada como sendo o produto da tensão 

vertical pelo coeficiente de empuxo em repouso, Ko. 

de Ko pode ser feita 

de medidas in sítu ou 

A determinação 

ensaios em laboratório, 

correlações empíricas. 

laboratório, tem-se: 

Para a determinação 

~=~ 
1-v 

onde 

K
0 

coeficiente de empuxo em repouso 

v coeficiente de Poisson 

através de 

através de 

de Ko em 

( 2. 2) 

A equação 2.2 só é válida para as seguintes 

condições: 

temperaturas 

camadas depositadas 

constantes durante 

horizontalmente 

a deposição; e 

e com 

camadas 

submetidas apenas a esforços geostáticos. Mas, como os solos 



7 

não são materiais elásticos, o valor de K0 é função da história 

geológica do maciço, e por isso de difícil avaliação (Almeida, 

1977) . Consequentemente, a determinação precisa do estado de 

tensões iniciais no maciço torna-se difícil. As medidas in sltu 

apresentam-se como a melhor estimativa deste estado de tensões, 

ainda que pouco usada entre nós. Por isso aplica-se correlações 

empíricas e ensaios de laboratório para determinação destes 

parâmetros. 

No presente estudo, a definição do estado de tensões 

iniciais ~ de grande importância, pois o cálculo das forças de 

alívio na superfície a ser exposta pela escavação depende 

destas grandezas. 

2.2.2 Propriedades reológicas dos solos 

Os materiais envolvidos na construção de túneis, como 

solos e rochas, apresentam propriedades mecânicas complexas e 

de difícil representação. A determinação destas propriedades é 

feita através de levantamento geológico e investigações da 

mecânica dos solos e das rochas. Muitas vezes, estas 

informações são obtidas com o avanço da construção, assim como 

através de experiências obtidas com outras construções com 

características geotécnicas similares. 

Os solos expansivos quando presentes devem ser 

considerados no projeto de túneis. Mesmo para condições 

normais, o comportamento reológico do solo é muito complexo, 

devido a sua característica trifásica, heterogeneidade, 

presença de transições, anisotropia e influência do tempo nas 

deformações. 

Em qualquer projeto na área de engenharia de solos, a 

definição desta reologia é muito importante. 

Com relação à heterogeneidade dos solos, pode-se 

afirmar que o mesmo é de difícil mensuração para os cálculos do 

projeto de túneis, principalmente em áreas urbanas, onde o 

subsolo, pela construção e demolição de edificações, aterros e 

outras obras, apresenta-se ainda mais heterogêneo de local para 

local (Souto Silveira, 1974). 

Com relação a outras obras civis, a determinação dos 

parâmetros reológicos do solo para o projeto e construção de 

túneis encontra certas dificuldades, como execução de 
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sondagens, retirada de amostras e ensaios in situ dos locais 

mais importantes. 

Influenciam ainda nesta reologia, o tipo e a origem 

geológica do solo, tensões residuais, histórico de tensões, 

drenagem, hidrogeologia e ocorrência de pré-adensamento, entre 

outros. Devido a dificuldade de se representar todos estes 

fenômenos adota-se um modelo simplificado e assim, determinam

se os parâmetros mais significativos para aquelas condições. 

Muir Wood (1981) apresenta um estudo (Tabela 2.1) em 

que explica 

propriedades 

resumidamente 

físicas de 

as características que afetam as 

solos assim como modelos que 

representam as características dé tensão-deformação do solo. 

Entre eles citam-se: rígido, elástico, elasto-plástico e 

estados críticos. Por isso é necessário uma adequada previsão 

do comportamento do túnel através de comparações com valores 

monitorados segundo os passos: 

(a) - um programa adequado de investigações e ensaios; 

(b) - previsões quantitativas do comportamento do maciço 

relacionadas com o método de execução dos 

trabalhos; 

TABELA 2.1 - Relato simplificado das características que 

afetam as propriedades de solos 

(Muir Wood,1981) 

Característica Solo Granular Solo Coesivo 

(normalmente 

adensado) 

Base conceitu- Contínuo Contínuo 

al 

Atributos para Ângulo de Ângulo de 

análise de atrito in- atrito interno 

resistência terno e coesão 

Fase líquida Água nos po- Água nos poros 

r os e adsorvida 

Efeitos de Nada Adensamento, 

longo prazo escorregamento 

e creep visco-

_Elástico 



(c) - monitoramento das características correspondentes 

ao túnel, durante a construção; 

(d) - exame dos resultados e um explanação das 

diferenças entre (b) e (c) em termos de parâmetros 

do maciço. 

2.2.3 Presença de água: 

9 

Quando o túnel situa-se abaixo do lençol freático, 

podem ocorrer os seguintes fenômenos : 

(a) dependendo do gradiente hidráulico e tamanho dos 

grãos dos solos, pode resultar' na formação da erosão tubular 

interna o que provocará recalques superficiais; 

(b) instabilidade do terreno na face e laterais da 

escavação, principalmente se o solo constituído for do tipo 

granular. 

Sendo assim, percebe-se a ocorrência de dois 

fenômenos distintos, que são: geração de forças de percolação, 

na direção do fluxo e em direção à escavação e a dilatação do 

solo adjacente à escavação, criando-se uma zona com pressões 

neutras pequenas ou negativas ao redor do túnel. 

Se o revestimento do túnel for impermeável, ocorrerá 

pressão d'água sobre o mesmo, devendo estas forças serem 

adicionadas à pressão exercida pelo maciço. 

Devem-se escolher limites aceitáveis de infiltração 

de água após considerar todas as possíveis situações, além da 

avaliação dos custos e limitações práticas dos métodos de 

controle da infiltração. Em geral, não é prático se construir 

túneis totalmente impermeáveis. Muitos túneis operam com uma 

quantidade limitada de infiltração, onde a água é coletada e 

removida para o exterior. 

A passagem do túnel, sob um lençol freático influi 

decididamente no projeto do mesmo, pois a água exerce 

influência sobre a escolha do método construtivo, nos riscos 

envolvidos durante a construção, velocidade dos recalques, 

custo e orçamento da execução, etc. Daí a necessidade da 

fixação correta de parâmetros relativos aos efeitos da presença 

da água subterrânea, ainda na fase inicial do projeto. 

Segundo Souto Silveira ( 197 4), são três os tópicos 

principais para a definição destes parâmetros: hidrogeologia 
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geral e local, grau de confiança no conhecimento desta 

hidrogeologia e a permeabilidade das camadas terrosas. 

De acordo com o exposto anteriormente, torna-se 

importante o controle de água em obras subterrâneas. Entre as 

soluções utilizadas para este controle e redução da percolação, 

citam-se: 

(a) - rebaixamento do nível d'água, com etapas de abertura 

de poços, bombeamento e tempo suficiente para se estabelecer o 

rebaixamento, ressaltando-se a vantagem da realização da 

escavação a seco e menores empuxos atuantes. Como principal 

desvantagem pode-se citar a demora na sua aplicabilidade que 

dependendo das condições, pode levar até meses; 

(b) tratamento do maciço com injeções químicas ou 

congelamento, para se evitar ou minimizar perturbações em 

construções vizinhas, com a desvantagem de ser dispendioso e 

exigir execução antecipada. 

(c) - emprego de ar comprimido, onde a pressão do ar deve 

ser igual ou maior que a pressão da água, para evitar fluxo 

para o seu interior, sendo que seu emprego envolve uma série 

muito grande de atividades e riscos. 

2.2.4 Projeto de túneis 

O comportamento tensão-deformação-tempo dos materiais 

do maciço e do revestimento tem influência marcante no estado 

de tensões e deformações decorrentes da escavação e na escolha 

do método construtivo a ser utilizado. Adicionalmente, os 

parâmetros do solo são funções do método e velocidade de 

execução da obra, o que torna o processo iterativo. 

Assim, para o projeto de um túnel pode-se considerar 

três aspectos fundamentais, apresentados nos parágrafos a 

seguir 

2.2.4.1 Investigação geotécnica 

Os dados de investigações geotécnicas são necessários 

em todas as fases do projeto de túneis, observando os 

resultados, incluindo medidas in situ e ensaios de laboratório. 

Estes dados podem ser agrupados em três áreas especiais de 



concentração, 

documentações 

a saber: 

contratuais, 

( 1) 

(2) 

planejamento, projeto 

métodos construtivos e 

11 

e 

(3) 

influência da construção de túneis em estruturas e/ou serviços 

adjacentes (O'Rourke, 1984). 

Após a coleta de dados que servirão 

subsídio para o projeto, recomenda-se a 

de importante 

elaboração de 

relatórios interpretativos das condições geológicas e 

geotécnicas, assim como de suposições e explicações projetivas. 

Kanji (1981) relata a importância e a necessidade de 

investigações geotécnicas para definição das condições do 

subsolo e, em consequência, o planejamento dos trabalhos, 

destacando que para túneis rasos estas investigações são mais 

econômicas, enquanto que para túneis profundos, além do 

encarecimento, tem-se maiores dificuldades para realizá-las. 

Apesar de indispensável, existem várias limitações e 

dúvidas quanto a confiabilidade dos valores obtidos através de 

investigações. A natureza muito complexa do comportamento dos 

solos e as deficiências ainda existentes na compreensão desse 

comportamento, aliadas às potencialidades limitadas dos 

ensaios, tanto laboratoriais como in sítu, agravam ainda mais 

este aspecto (Mineiro, 1985). 

2.2.4.2 Métodos construtivos 

Os métodos construtivos dependem do intervalo de 

tempo existente entre a escavação e a instalação do suporte, e 

o comportamento da frente de escavação. 

colocação 

mova até 

A criação de uma cavidade em um meio sob 

do revestimento primário, faz com que 

que todo o sistema adquira uma nova 

equilíbrio. A magnitude destes movimentos depende 

que o maciço é deixado sem suporte, da razão entre 

pressão, e a 

o maciço se 

condição de 

do tempo em 

o avanço da 

frente_ de escavação e a magnit·ude da deformação do solo, e da 

flexibilidade do revestimento. O objetivo das técnicas mais 

modernas de aberturas subterrâneas para túneis é reduzir ao 

mínimo o tempo entre a escavação e a colocação do revestimento. 

Na frente de escavação ocorre uma mudança radical no 

estado de tensões. As tensões cisalhantes que atuam em planos 

perpendiculares ao eixo do túnel podem ser consideradas nulas 

adiante e atrás da frente de escavação. Mas, por razões de 

assimetria, bem próximo à frente de escavação estas tensões não 



serão nulas. A Figura 2.1 mostra este fenômeno. 
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FIGURA 2.1 - Influência da frente de escavação no estado 

de tensões (Almeida, 1977) 
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Por outro lado, o método construtivo na direção 

longitudinal e transversal pode ter uma influência bastante 

significativa no desenvolvimento de tensões e deformações nas 

regiões próximas à abertura. 

Kaiser e Hutchinson (1982), destacam através do 

método dos elementos finitos, os efeitos dos processos 

construtivos de túneis e seu desempenho, a importância destes 

processos e as alterações relativas às propriedades do maciço, 

com o uso de medidas de campo para verificação das soluções 

numéricas. 

2.2.4.3 Revestimento do túnel 

A seleção do tipo de revestimento para um túnel 

geral~ente é feita com base em critérios operacionais, métodos 

construtivos e carregamentos considerados (Kochen,1989). 

Pode-se dividir e diferenciar o revestimento de 

túneis em primário ou inicial e secundário ou definitivo. O 

revestimento primário é instalado para permitir uma abertura 

estável para a operação construtiva e evitar movimentos do 

terreno. Estes revestimentos geralmente envolvem o uso de 

concreto projetado ou sistemas de cambotas metálicas. O 

revestimento secundário é empregado para garantir a 
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estabilidade a longo prazo e permitir que o túnel possa ter 

assegurado seu critério operacional. Existem outras definições 

e funções utilizadas por vários autores, que não entram no 

escopo dessa dissertação, assim como os vários tipos de 

revestimentos e suas aplicabilidades principais. O'Rourke 

(1984), apresenta de forma bastante completa, estas variáveis. 

Para a escolha do tipo do revestimento do túnel, o 

projetista deve considerar alguns fatores intervenientes, como 

a natureza dos carregamentos na abertura subterrânea, interação 

entre o maciço e o revestimento e a influência dos métodos 

construtivos. 

Peck (1969), considera o efeito de um revestimento 

flexível hipotético de forma circular e de forma elíptica para 

uma abertura subterrânea, e o desenvolvimento de deformações e 

esforços sob o revestimento. N~ Figura 2.2 tem-se representado 

esta suposição. 

Para o dimensionamento do revestimento, selecionam-se 

as bases construtivas e suas limitações funcionais. 

o b c 

de revestimento 

Oislrlbuiçllo original Oletrlbuiç4o de tena5oe Rewstlmenlo ef(ptleo 

de tensões atuantes apch eaeavo~ao e do hlnel, equlllbrio 
no revestimento. deflullo do um deflexllo. 

revutlmentt. 

FIGURA 2.2 - Pressão x deflexão num revestimento 

hipotético (Peck, 1969) 

Peck (1969) apresenta uma série de estudos realizados 

com relação ao raio da abertura subterrânea, espessura e tipo 

de revestimento, resistência do solo e profundidade do túnel. 

Como conclusão, mostra a relação entre a variação do raio com 

os demais parâmetros. 

Muir Wood (1975) declara que nem o maciço ao redor do 
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túnel nem o revestimento do túnel comportam-se de maneira 

elástica, e apresenta uma formulação para estabelecer o 

carregamento sobre um túnel circular de maneira elíptica 

admitindo certas simplificações. 

Hansmire ( 1984) relaciona teoricamente a interação 

entre o maciço e o revestimento de um túnel num perfil 

hipotético, estabelecendo uma alteração de carregamento a ser 

considerada em um projeto de revestimento. 

2.3 Origem dos Movimentos do Terreno 

Deslocamentos do maciço de solo em direção à abertura 

do túnel geram deslocamentos verticais e horizontais próximos a 

esta abertura e um recalque é criado na superfície do terreno. 

Para uma estrutura localizada na superfície do terreno, a forma 

da depressão de recalques e as deformações horizontais na 

superfície podem acarretar rupturas ou outras avarias. 

A instabilidade da face e das paredes da escavação 

põe em risco toda a construção do túnel. A instabilidade da 

face, sem dúvida, é um dos mais sérios problemas. Com o avanço 

da escavação o maciço adquire condições temporárias de 

estabilidade que, dependendb de diferentes graus de 

proximidade, podem provocar ruptura da face e/ou da parte 

superior (De Mello, 1981). 

Túneis próximos, fundações profundas, tubulações e 

serviços enterrados são também seriamente atingidas pelos 

movimentos do terreno porque estes movimentos são geralmente 

maiores na profundidade, assim como a presença de estruturas 

podem interferir nos deslocamentos e aumentar os movimentos. 

Além dos deslocamentos verticais deve-se levar em 

consid~ração também os movimentos horizontais do terreno, que 

são mais sensíveis devido à heterogeneidade geológica e que 

influenciam as estruturas existentes no terreno, seja em sua 

superfície ou em seu interior. 

Schmidt ( 1969) apresenta duas teorias para prever 

deslocamentos e deformações horizontais na superfície do 

terreno: a primeira usa os resultados da analise estocástica 

modificada e a outra uma analogia a uma viga simples. Apresenta 

ainda alguns casos históricos de deformações e deslocamentos 



horizontais por ele estudados. 

Cording e Hansmire (1975) também 

correlação entre os deslocamentos ao redor 

apresentam 

de túneis 

terrenos moles e o avanço da frente de escavação. 

2.3.1 Túneis em materiais coesivos 

15 

uma 

em 

Durante a construção de túneis em argila, a perda de 

solo é função das diferentes técnicas e estágios construtivos. 

Com o avanço da face do túnel para uma determinada região, 

aparecem deslocamentos do solo em direções perpendiculares e 

paralelas ao eixo do túnel. Com a instabilidade da face, tem-se 

estes movimentos somente até o'seu avanço, quando serão feitos 

trabalhos definitivos que impeçam estes movimentos. 

Clough e Schmidt (1981) apontam alguns problemas 

relacionados com o estudo de túneis em argilas: instabilidade 

da face, instabilidade das paredes e do teto, deslocamentos e 

recalques, efeitos dos recalques nas proximidades e 

carregamento nos revestimentos. 

Com o avanço da face em direção á seção considerada, 

pode-se notar que os movimentos das paredes e teto do túnel 

continuam por uma distância equivalente a um ou dois diâmetros 

à frente da face da escavação. Se a abertura do túnel mantiver

se estável, cessam os movimentos causados pela escavação, 

apesar dos movimentos provocados pela alteração volumétrica 

poderem ocorrer. No caso de instabilidade, a amplitude dos 

movimentos pode-se tornar intolerável possibilitando até a 

ocorrência de colapso ou fechamento completo da abertura. 

Todavia, os túneis em argila são geralmente revestidos antes 

que o movimento total seja atingido. 

Se o túnel for escavado em solo coesivo, podem 

ocorrer rupturas cisalhantes plásticas na face quando a 

resistência ao cisalhamento do, solo for excedida. Este tipo de 

ruptura pode resultar em recalques muito significativos, além 

de movimentos axiais muito rápido do terreno na direção da 

face. 

Schmidt (1969) apresenta um estudo com relação a 

utilização da couraça e suas etapas construtivas, assim como 

avaliações teóricas e empíricas para o cálculo da perda de solo 

nos casos de túneis em argilas normais, duras e xistosas. 
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Peck (1969) fez análises de casos de recalques sobre 

túneis em argilas plásticas para quatro túneis com métodos 

construtivos e caracteristicas geométricas variáveis. 

Davis et al. (1980) afirmaram que para a escavação de 

um túnel em argilas moles, b uso de revestimento interno 

dependerá da mobilização e estabilidade do maciço sugerindo, 

assim, o uso de um fluido sob pressão para manter a integridade 

do maciço. As estimativas de uso e caracteristicas deste fluido 

seriam feitas através do teorema do limite inferior e superior 

da plasticidade. 

De Moor e Taylor (1989) realizaram uma série de 

testes em modelos para estudar o comportamento da face de um 

túnel sem revestimento em formações argilosas profundas. As 

análises se concentraram na mudança de pressão neutra que 

ocorre na escavação e sua influência nas deformações da face do 

túnel com relação ao tempo. Estes testes demonstraram que os 

movimentos dependentes do tempo são consequencias das mudanças 

na pressão neutra e no estado de tensões efetivas ao redor da 

face do túnel. 

2.3.2 Túneis em materiais granulares 

Em solos granulares pode-se ter instabilidade na face 

da escavação sendo mais usual sua ocorrência no teto. O 

escorregamento do terreno é uma ocorrência tipica de areias 

drenadas. Segundo Peck ( 19 6 9) , de acordo com o estado em que 

este material se encontra, o mesmo pode escorregar através da 

face do túnel até alcançar seu ângulo de repouso. 

Estes escorregamentos devem ser associados com o 

desenvolvimento, próximo ou acima do túnel, de cavidades que 

devem permanecer abertas temporariamente mas podem levar ao 

colapso e ao recalque superficial em uma data posterior. 

De acordo com a técnica utilizada para escavar este 

tipo de solo podem ocorrer grandes recalques. Se ocorrem forças 

de percolação pela presença de água subterrânea, o problema 

agrava-se ainda mais. 

A construção de túneis através deste tipo de material 

deve ser feita com uma proteção completa do topo, lados e face 

da escavação devido à grande instabilidade que se apresenta. 

Sendo assim, a previsão dos recalques causados pelo túnel é 
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inteiramente incerta, porque os recalques reais dependem muito 

de pequenos detalhes construtivos. 

Em algumas formações, os materiais granulares sobre o 

nível d'água contém suficiente umidade para criar ao menos uma 

pequena coesão aparente. Se o túnel estiver abaixo do nível 

d'água é recomendável uma drenagem do terreno a príori para se 

evitar o aparecimento de forças de percolação e o carreamento 

de partículas mais finas em direção ao túnel. 

Com as permeabilidades relativamente elevadas estes 

tipos de solos são drenados rapidamente, assim como a 

dissipação das pressões neutras. Sendo assim, as condições não

drenadas prevalecem por um período muito curto e os parâmetros 

de resistência drenada do solo tomam o lugar da resistência 

não-drenada para determinar seu comportamento. 

Com a ocorrência deste tipo de material em lentes 

torna-se difícil a determinação da permeabilidade do conjunto, 

visto que a permeabilidade variaria de um material para outro 

de acordo com as características intrínsecas de cada um. 

Assim, uma grande parcela da pressão neutra em uma 

região a frente do túnel estará dissipada antes que a escavação 

alcance esta região. 

Adachi e Kojima (1989) apresentaram um procedimento 

numérico para retro-analisar os parâmetros constitutivos não

lineares por elementos-juntas na simulação de descontinuidades 

particulares ocorridas num maciço arenoso durante a construção 

de túneis. Concientes das dificuldades e incertezas associadas 

com a determinação dos parâmetros de projeto para túneis em 

solos provenientes de ensaios laboratoriais ou investigações in 

situ, os autores propõem este modelo baseado em medidas 

realizadas nas proximidades do túnel. 

2.4 Análise dos Movimentos 

Sabe-se que com a escavação de túneis em solo surgem 

vários problemas. Os mais importantes são: instabilidade da 

superfície exposta pela escavação, deslocamentos e recalques da 

superfície do terreno, carregamento no revestimento e os 

efeitos destes movimentos em estruturas sobre e/ou no interior 

do maciço. Estes problemas são, em sua maioria, iterativos com 

outros e são afetados por parâmetros como perda de solo e sua 
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magnitude, distribuição e taxa de deslocamentos que ocorrem com 

o avanço da face da escavação. Muitas relações teóricas têm 

sido desenvolvidas para tratar destes problemas mas até o 

momento são somente aproximações dos mesmos. Mesmo assim alguns 

resultados obtidos de maneira teórica podem ser verificados por 

testes ou medidas de campo, com ajustamentos feitos por fatores 

empíricos. 

Como dito anteriormente, o estabelecimento de um 

modelo completo que permita determinar exatamente a solicitação 

no maciço no suporte e o correspondente campo de deslocamentos, 

requer o conhecimento dos seguintes elementos (Kochen, 1989): 

(a)-tensões iniciais em todos os pontos do maciço; 

(b)-geometria do maciço (inclusive com uma caracterização 

completa de suas juntas, heterogeneidades, etc) e do 

suporte para todas as fases de execução; 

(c)-reologia em todos os pontos do maciço e suporte, 

inclusive considerando os efeitos de degradação de 

propriedades de resistência e deformabilidade ao longo 

do tempo; 

(d)-estado geo-hidrológico do maciço. 

Naturalmente, é impossível obter um conhecimento 

completo dos elementos citados acima. Na prática, define-se um 

modelo conceitual onde os elementos anteriores são 

representados de forma simplificada, tornando possível calcular 

as tensões, deformações e deslocamentos no maciço e no suporte. 

A necessidade de se entender os movimentos do terreno 

devido à execução de um túnel prende-se ao fato de que o 

projetista seja capaz de prever as consequências da escavação 

com relação ao método e à facilidade de trabalho na frente de 

serviço. 

Em áreas urbanas deve-se tomar cuidado no sentido de 

evitar-se danos em estruturas situadas na superfície e/ou 

interior do maciço. 

Pode-se dizer que existem três razões básicas para se 

prever e entender as deformações ao redor e acima de um túnel 

em solo: 

(a)-assegurar que não haja deslocamentos inaceitáveis do 

terreno ao redor e para o interior do túnel; 

(b)-avaliar a influência sobre o projeto do revestimento 
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conseqüentemente com grande potencial de sofrer 

movimentos nas vizinhanças do túnel; 
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(c)-ser capaz de prever os parâmetros que definem os 

movimentos na superfície do terreno para fornecer ao 

engenheiro informações úteis ao projeto de proteção às 

estruturas sobrejacentes. 

Para se avaliar estas deformações e deslocamentos 

pode-se agrupar os métodos existentes como se segue: 

2.4.1 Métodos analíticos 

Caracterizam-se pela distribuição 

superficiais transversais ao túnel através 

envolvem grandezas 

dos 

de 

recalques 

fórmulas 

referentes às matemáticas, as quais 

condições geométricas 

geotécnicas do subsolo. 

da escavação e às características 

Podem ser subdivididos em métodos 

empíricos e semi-empíricos: 

2.4.1.1 Métodos empíricos 

Estabelecem que a distribuição transversal de 

recalques superficiais pode ser assimilada a uma curva normal 

de probabilidade e sua aplicação requer a estimativa de alguns 

parâmetros feita geralmente com base em experiências de casos 

históricos anteriores. Estes métodos são muito criticados por 

ser sua concepção muito mais matemática do que física. 

(a) Modelo de Litwiniszyn (1956)- Considera o maciço como 

sendo constituído por esferas, todas do mesmo diâmetro. A 

escavação do túnel é representada como uma sequência de remoção 

destas esferas, o que provoca o movimento das esferas 

superiores de modo a preencher, pela ação da gravidade, o vazio 

deixado por aquela. 

Este movimento é supostamente regido pela teoria 

matemática da probabilidade e, ao se propagar até a superfície, 

resulta numa depressão do terreno cujo formato é semelhante a 

de uma curva normal de probabilidade de Gauss (Figura 2.3). 
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FIGURA 2.3 - Modelo de curva normal de probabilidade 

de Gauss (apud Kochen, 1989) 
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(b) MOdelo de Sweet e Bogdanoff (1965)- Este modelo também 

associa o maciço atravessado pelo túnel a um conjunto de 

esferas de mesmo diâmetro, com a diferença de estudar a 

probabilidade de migração do vazio provocado pela retirada de 

urna delas, migração esta que tem seu caminho determinado pelos 

vazios preexistentes no solo. Segundo os autores, a remoção de 

várias esferas leva a urna depressão na superfície em forma de 

v, cuja inclinação dos lados é igual a e, ângulo de repouso do 

arranjo das partículas. No entanto, para pequenos recalques, ou 

seja, para a remoção de um pequeno número de esferas a 

depressão pode ser assimilada a urna curva de Gauss. 

(c) Método de Peck (1969) Peck também sugere que a 

depressão superficial provocada pela escavação de um túnel pode 

ser expressa pela curva de distribuição de Gauss, analisando os 

dados disponíveis na época (tipo de solo, método construtivo, 

condições de água subterrânea, geometria e profundidade do 
I 

túnel) para vários túneis escavados em solo e rocha, em que os 

recalques superficiais haviam sido medidos. 

(d) Método de Cording e Hans~re (1975)- Partindo do 

método de Peck (1969) corno base e analisando urna série de casos 

históricos posteriores aos de Peck (1969), Cording e Hansrnire 

(1975) sugerem um método de previsão de recalques superficiais 

que poderia ser considerado corno um método de Peck modificado, 
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alterando a equação que define, teoricamente, a área sob a 

curva. Introduz-se, assim, novos parâmetros para a definição do 

perfil de recalques. 

(e) Método de Attewel.l. (1977)- Modelo proposto para o 

perfil transversal de recalques superficiais, difere do método 

de Cording & Hansmire (1975) pela definição da largura total do 

perfil. Enquanto Cording e Hansmire (1975) aproximaram a curva 

por um triângulo, Attewell (1977) optou por considerar como 

extensão total do perfil o intervalo onde ocorrem os recalques 

superiores ou iguais a 3% do recalque superficial máximo. 

2.4.1.2 Métodos semi-empíricos 

Caracterizam-se por levar em consideração o 

No entanto, esses comportamento tensão-deformação do solo. 

métodos também requerem a estimativa de parâmetros que 

correlacionem o modelo teórico com o que ocorre na realidade, o 

que torna sua confiabilidade de certa forma tão limitada quanto 

a dos métodos empíricos. 

(a) Método de Oteo e Moya (1979)- Método desenvolvido com 
I 

base em medições de recalques superficiais provocados pela 

escavação do metrô de Madri e estuda o problema de um túnel 

circular escavado em solo elástico, homogêneo e isotrópico, sem 

revestimento, solicitado apenas pela pressão geostática. 

(b) Método de Résendiz e Romo (1981)- Apresentam uma 

solução teórica para os recalques induzidos a qualquer 

profundidade pela escavação de um túnel em solo. Esta solução, 

como no caso anterior, usa generalizações baseadas na teoria de 

similitude e leva em consideração as seguintes variáveis no 

caso de uma escavação de túneis: (i) estado de tensões 

iniciais; (ii) curva tensão-deformação e propriedades de 

resistência do solo; (iii) profundidade e diâmetro do túnel; 

(iv) pressão de ar/bentonita na frente de escavação e (v) 

deformação radial na periferia do túnel. O caso inicialmente 

considerado é de um túnel executado com o uso de couraça com ou 

sem proteção adicional para a frente de escavação. 

Os métodos analíticos para previsão de recalques 
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superficiais possuem formulação matemática simples, o que 

facilita a sua aplicação prática. Por outro lado, exigem a 

estimativa empírica de ao menos um parâmetro e introduzem uma 

série de hipóteses simplificadoras sobre o problema da 

escavação de um túnel em solo. Estas características de 

empirismo e simplificação do problema real limitam 

consideravelmente a confiabilidade dos seus resultados, 

tornando-os úteis apenas para uma análise qualitativa dos 

recalques gerados pela escavação. 

Todos os métodos analíticos foram formulados para o 

caso de túneis isolados e subsolos homogêneos. A 

heterogeneidade do subsolo real tem que ser considerada de 

alguma forma empírica na previsão. O efeito da existência de 

outros túneis nas vizinhanças foi considerado como um fator a 

ser analisado adicionalmente por Cording e Hansmire (197 5) e 

Attewell (1977), e apenas o método de Peck (1969) permite a 

previsão dos recalques provocados pela escavação de dois túneis 

paralelos e idênticos. 

Além disso, à exceção do método semi-empírico de 

Résendiz e Romo ( 1981), todos adotam a curva de Gauss para a 

representação da curva de distribuição transversal de recalques 

na superfície, distinguindo-se entre si quanto aos meios de se 

estimar os dois parâmetros necessários à sua definição, que são 

o recalque superficial máximo sobre o eixo, Pmáx'e a distância 

do eixo ao ponto de inflexão, i. 

menor grau de acerto da previsão 

representativa da realidade é a 

recalques por uma curva de Gauss. 

Conseqüentemente o maior ou 

depende em parte do quão 

aproximação do perfil de 

Os métodos analíticos agrupados sob a denominação de 

métodos empíricos se baseiam em correlações empíricas sem 

fundamento físico, não levando em conta, portanto, as 

propriedades geotécnicas reais do subsolo. Os métodos di tos 

semi-empíricos procuram superar esta falha selecionando um 

modelo de comportamento tensão-deformação para o solo. Oteo e 

Moya (1979) adotaram o modelo linear elástico enquanto Résendiz 

e Romo (1981) preferiram o modelo hiperbólico de Duncan (1970). 

Assim, para a aplicação dos métodos empíricos a um caso 

prático, basta que se consiga descrever qualitativamente o 

comportamento do subsolo onde será feita a escavação, mas os 

métodos semi-empíricos exigem a realização de ensaios de 

laboratório para determinar os parâmetros de compressibilidade 
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e resistência dos materiais envolvidos. 

Os métodos semi-empíricos fornecem soluções teóricas 

as quais, em princípio, exigiriam apenas o conhecimento dos 

dados reais relativos à geometria do túnel e às características 

geotécnicas do subsolo. No entanto como não é possível incluir 

todos os fatores condicionantes dos movimentos gerados pela 

escavação do túnel dentro de um modelo teórico, estes métodos 

são obrigados a recorrer a estimativa empírica de pelo menos um 

parâmetro na sua aplicação a um caso prático. No método de Oteo 

e Moya (1979) é preciso estimar dois fatores de correção que 

representem as divergências entre o problema real e o modelo 

teórico adotado, e no método de Résendiz e Romo (1981) é 

preciso estimar o deslocamento radial total que ocorrerá na 

periferia do túnel, o qual está relacionado de alguma forma às 

condições de escavação e ao tipo de material sem que se saiba 

como se dê esta relação. 

A estimativa empírica de qualquer parâmetro ou fator 

de correção além de não levar em conta as particularidades 

inerentes a cada caso real, apresenta o problema de depender 

fundamentalmente da quantidade de dados disponíveis e do grau 

de semelhança entre os casos históricos utilizados na 

estimativa e o túnel real. 

2.4.2 Métodos numéricos 

Nas últimas décadas tem-se verificado um grande 

desenvolvimento dos métodos numéricos aplicados a problemas 

geotécnicos, especialmente a túneis, devido à disponibilidade 

cada vez maior de computadores digitais de grande porte. Com 

isso, tem-se conseguido incorporar à análise e execução de 

projetos fatores complexos como cargas dinâmicas, 

descontinuidades, heterogeneidades, comportamentos não-

lineares, entre outros. 

Para obter-se êxito na utilização destes métodos, são 

necessários cinco passos básicos: 

(a) - formulação teórica, com leis constitutivas 

realísticas; 

(b) - desenvolvimento de linguagem computacional; 

(c) - verificação de dados laboratoriais e/ou casos 

históricos incluindo previsões antecipadas; 
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(d) - análise de características numéricas como 

convergência, precisão, estabilidade e consistência; 

(e) - aplicações em projetos. 

Sem dúvida, o método mais poderoso e mais utilizado 

hoje no cálculo numérico em geotecnia é o método dos elementos 

finitos (MEF) . Considerações gerais sobre este método serão 

apresentadas no Capítulo 3 desta dissertação. 

A análise da estabilidade e deslocamentos em 

aberturas subterrâneas melhorou significativamente após o 

desenvolvimento do MEF, que permitiu considerar qualquer tipo 

de geometria e seqüência de escavação. 

Oteo e Saga seta ( 1982) apresentam um cálculo 

bidimensional através do MEF para previsão dos movimentos do 

terreno causados pela escavação de túneis em solos, admitindo 

um caso de deformação plana e comportamento elástico linear 

para o solo. Foram analisadas as influências do revestimento e 

do processo construtivo como um fator global para o campo de 

deslocamentos finais. 

Cappellari e Ottaviani (1982) utilizando-se de um 

programa de elementos finitos baseado no comportamento não

linear dos solos, representado pela curva hiperbólica tensão

deformação, investigaram o efeito da construção de um túnel 

empregando couraça e ar comprimido nos recalques superficiais 

do terreno. 

Baumann (1988) relata quão importante são as 

influências dos métodos construtivos, dimensionamento do 

revestimento e mobilização da resistência do maciço, entre 

outros, nos modelos numéricos de túneis. Analisou estas 

influências através de comparações com resultados de medidas in 

sítu e verificou que os métodos numéricos eram menos 

dependentes de estimativas subjetivas e interpretações 

intuitivas. 

2.4.3 Modelos físicos 

São reproduções em tamanho reduzido de túneis em 

solos, construídos em laboratório, que visam a observação da 

natureza e do campo das deformações do material constituinte do 

maciço assim como do revestimento, devido a variações do campo 



25 

de tensões. 

A principal justificativa para a utilização desses 

modelos está no fornecimento de dados experimentais para a 

comparação com os métodos de cálculo existentes ou ainda no 

desenvolvimento de novos métodos, embora não consigam simular 

precisamente o comportamento real de um túnel durante sua 

escavação. 

Experiências laboratoriais têm sido feitas em modelos 

com aceleração gravitacional normal ou em centrífugas de grande 

diâmetro para aumentar as tensões devidas a forças de peso 

próprio. 

Kanji (1981) destaca a importância e as limitações 

dos modelos físicos realizados em laboratório e apresenta ainda 

alguns exemplos de modelos utilizados por diversos autores, 

assim como uma análise crítica dos métodos experimentais e 

valores obtidos. 

Adachi et al. ( 1982) realizaram estudos experimental 

e analítico para verificar a eficiência mecânica de sistemas de 

sustentação de túneis como revestimentos e chumbadores em 

rochas. Primeiramente os testes com modelos de escavação de 

túneis foram feitos com papéis finos para simular o 

revestimento e os chumbadores em rochas e areias drenadas, 

assumindo-se as piores condições do maciço para a estabilidade 

do túnel. Como resultado os autores observaram que, se 

uniformemente flexível, o papel fino tem um efeito notável na 

estabilidade do túnel e que os efeitos dos chumbadores na rocha 

surgem quando os mesmos são colocados fora da zona de 

plastificação desenvolvida no maciço ao redor. Finalmente os 

resultados dos testes com os modelos foram analisados por uma 

aplicação elasto-plástica através do MEF. 

De Moor e Taylor (1989) apresentam uma série de 

modelos reduzidos para estudar o comportamento da instabilidade 

da face de escavação de um túnel profundo em formações de 

argilas. Esta análise fora centrada na variação de pressões 

neutras que ocorrem em escavações e sua influência nas 

deformações em função do tempo na frente de avanço do túnel. 

Güttler et al. (1989) realizaram estudos com modelos 

para verificar a influência das fundações de edifícios sobre os 

carregamentos no revestimento de túneis. A transferência de 

parcelas de tensões das fundações dos edifícios adjacentes para 

o túnel e a análise da interação entre o túnel e o solo ao 
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redor do mesmo, sob efeito desta transferência, foram 

reproduzidos em laboratório. 

2.4.4 Programas observaoionais 

As observações durante a construção de túneis 

apresentam objetivos variados como: avaliação da estabilidade, 

extrapolação do comportamento observado para seções ainda não 

escavadas, registro do comportamento do túnel em função das 

condições do maciço e processos construtivos. 

É necessário diferenciar observações de 

instrumentação. Observação é um termo amplo que geralmente 

inclui a instrumentação. Mesmo com os mais sofisticados 

instrumentos, boas observações são necessárias para interpretar 

e usar as leituras dos instrumentos. Em programas 

observacionais precisa-se dar ênfase nas identificações visuais 

assim como guardar com cuidado as condições do maciço e medidas 

construtivas, com atenção aos detalhes (O'Rourke,1984). 

Um programa observacional para construção de túneis, 

pode ser dividido em duas partes : primárias e instrumentadas. 

2.4.4.1 Observações primárias 

São aquelas feitas diretamente no campo sem o auxilio 

de equipamentos muito precisos ou sofisticados. Por exemplo: 

(a) características de solos ou rochas: tipo, cor, 

consistência, tamanho dos grãos característicos e stand up time 

aproximado do solo; características estruturais, como fissuras, 

podem ser importantes; 

(b) água subterrânea: localização e vazão aproximada, 

registros da quantidade total de água bombeada ou retirada do 

túnel; 

(c) escavação: escorregamento do solo e instabilidades 

locais; análise visual das características, deslocamentos de 

blocos, entre outros; 

( d) revestimento: tipo e quantidade de revestimento 

primário, enfatizando os locais com aumento na quantidade ou 

dificuldade de instalação; identificação e descrição de 

deformações locais do revestimento; 
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(e) injeções: tipo, quantidades, localização e pressão da 

injeção; 

Estas observações fornecem dados antecipados das 

condições do maciço a ser escavado e dados gerais da construção 

do túnel. A integridade estrutural do revestimento é 

confirmada, em parte, através da inspeção visual. 

2.4.4.2 Observações instrumentadas 

Fornecem, entre outros, dados confiáveis para o 

estado-da-arte em que se encontra a construção de túneis. Casos 

históricos são importantes para mostrar como seções 

instrumentadas contribuem para a redução de custos e 

aparecimento de novas metodologias de projeto e construção. 

Durante qualquer fase da construção de túneis que 

envolva instrumentação em grande escala, pode-se colher dados 

que estimule modificações no projeto ou no processo 

construtivo. 

Para o projetista de revestimentos é interessante 

conhecer as hipóteses concernentes ao carregamento do maciço 

assim como se a interação maciço-revestimento estará dentro de 

limites aceitáveis e previsíveis. Estas variáveis são funções 

dos processos construtivos e condições dos maciços as quais não 

podem ser conhecidas com certeza quando são formuladas. 

Com a instrumentação' de um túnel não apenas durante 

sua fase construtiva, pode-se determinar deslocamentos 

verticais, deslocamentos horizontais, deformações transversais 

do revestimento, carregamentos e tensões nos revestimentos 

primário e secundário, níveis e pressões de águas subterrâneas, 

comportamento de edificações ou serviços próximos, entre 

outros. 

Cording (1974) indica que as medidas de deslocamentos 

feitas com extensômetros e inclinômetros são as principais 

fontes de acompanhamento da estabilidade de uma abertura 

subterrânea em solo ou rocha. Para túneis em solo pode-se 

acompanhar e evitar avarias em construções próximas. Apresenta 

ainda exemplos de medidas de deslocamentos realizados ao redor 

de túneis em solos e rochas. 

Kovari (1979) destaca que o significado prático de 

medidas sistemáticas de um projeto de instrumentação em túneis 



28 

depende, sobretudo, da influência que estes dados terão durante 

o processo construtivo seja ele qual for. 

Bagnoli (1980) apresenta aspectos básicos de um 

programa de instrumentação de túneis em solo, como seções de 

testes e seleção de instrumentos entre outros. Deslocamentos 

superficiais e sub-superficiais do solo em torno da escavação 

assim como o cálculo e instrumentação do revestimento são 

abordados, destacando os tipos de instrumentos e suas 

aplicações nestes programas observacionais. 

Serman (1984) estudou os recalques superficiais 

provocados pela escavação de um túnel em solo residual dando 

ênfase aos recalques desenvolvidos ao longo do eixo 

longitudinal do túnel, aos recalques desenvolvidos 

transversalmente ao túnel e às taxas de evolução destes 

recalques com o tempo. Os valores obtidos foram comparados com 

os resultados de cálculos feitos pelos métodos mais conhecidos 

de previsões de recalques. 

Celestino et al. ( 1990) relatam a instrumentação de 

túneis urbanos do metrô de Sã9 Paulo construídos pelo método 

NATM e a interferência recíproca de túneis próximos escavados 

em argila, procurando-se estabelecer relações de dependência 

entre os efeitos de recalques recíprocos e características 

geométricas dos túneis. 
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A aplicação do MEF em problemas geotécnicos surgiu 

imediatamente após seu desenvolvimento e aplicação na 

engenharia aeroespacial e estrutural. Comparados com outros 

materiais de engenharia como o aço ou os polímeros, os 

materiais geológicos são difíceis de caracterizar para 

incorporá-los numa análise de solução numérica. A complexidade 

principal reside nas várias fases naturais dos solos e rochas. 

Complicações adicionais resultam de fatores como tensões 

residuais, descontinuidades e juntas ou fraturas. É difícil 

ter-se uma caracterização que leve em conta todos os fatores 

possíveis. 

Em mui tas aplicações, todavia, tem-se adotado 

simplificações e formas elementares de esquemas de 

caracterização. Ainda assim o método em questão tem dado 

soluções úteis e satisfatórias para muitas situações práticas. 

O método dos elementos finitos tem conseguido grande 

popularidade entre engenheiros, pesquisadores e estudantes 

através das muitas vantagens oferecidas se comparado com outros 

processos de solução. 

Assim, as incertezas inerentes ao comportamento dos 

solos .e das rochas exigem verificações experimentais ou 

resultados de campo antes da adoção dos parâmetros para a 

análise de projetos. Para certos problemas, como estabilidade 

de taludes, escavações de túneis, barragens, fundações e alguns 

casos de interação solo-estrutura, têm sido realizadas intensas 

verificações experimentais para certificar-se da viabilidade e 

precisão do método dos elementos finitos. 
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3.2 O Método dos Elementos Finitos 

O que se pretende aqui é fornecer apenas um panorama 

geral do MEF e seus princípios básicos, assim como suas 

características mais marcantes em relação a geotecnia. Devido à 

grande aplicabilidade deste método encontram-se a disposição 

vários trabalhos para consulta direta, entre os quais cabem 

destacar: Cook (1974), Brebbia e Connor (1975), Desai e 

Christian (1977), Cheung e Yeo (1979), Zienkiewicz (1980), Rao 

( 198 9) , entre outros. Para uma melhor compreensão do aspecto 

computacional do método citam-se: Hinton e Owen (1977, 1979) e 

Owen e Hinton (1980). 

Hoje em dia o método ,dos elementos finitos encontra

se bastante difundido no cálculo de escavações a céu aberto, 

túneis em solos ou rochas e galerias de minas entre outras 

aplicações. É cada vez maior o número de usuários do MEF para 

estudar, simular e compreender melhor o comportamento dos solos 

e rochas. 

O método dos elementos finitos é adotado neste 

trabalho como uma ferramenta numérica para resolver problemas 

elasto-plásticos na simulação da escavação de túneis em solos. 

A seguir, sem aprofundar nos detalhes da formulação, 

serão apresentados os conceitos básicos do método com o 

objetivo de explicitar a terminologia utilizada no presente 

trabalho. 

3.2.1 Discretização do meio 

A estrutura ou região em estudo é dividida em um 

número finito de elementos. A escolha do tipo, número, tamanho 

e distribuição destes elementos ficam inteiramente a critério 

do engenheiro. Assim, não existe uma regra geral para a 

concepção de uma malha de elementos finitos, existindo apenas 

algumas sugestões que auxiliam na discretização do contínuo. 

No presente trabalho foi escolhido o elemento 

quadrático isoparamétrico de oi to nós da família Serendípí ty, 

como se vê na Figura 3.1. 
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FIGURA 3.1 - Elemento isoparamétrico de 8 nós 

Este elemento foi selecionado devido a sua 

eficiência, habilidade para representar contornos curvos e 

facilidade na representação e discretização de problemas de 

geometrias complexas, aliado à simplicidade na programação 

valendo-se de integração numérica. 

3.2.2 Escolha das funções de interpolação 

Estas funções definem a variação do campo das 

incógnitas no elemento. Assim, na formulação do método aqui 

utilizado, as funções de interpolação permitirão caracterizar 

os valores correspondentes aos deslocamentos e às coordenadas 

de um ponto localizado no interior de um elemento em função dos 

valores definidos nos pontos nodais do mesmo. 

3.2.3-Matriz de rigidez global 

É determinada a partir das matrizes de rigidez 

elementares e relaciona as forças aplicadas nos pontos nodais 

com os seus deslocamentos. Sua ordem corresponde ao número de 

graus de liberdade da malha (Rao, 1989). 

A base de montagem do método se resume como segue: 

estando os elementos em estado de equilíbrio, a estrutura 
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também estará, pois esta representa o conjunto de todos os 

elementos. Faz-se então, a junção das equações de equilíbrio de 

todos os elementos de maneira a considerar a compatibilidade de 

deslocamentos dos pontos nodais. Nessa operação soma-se as 

contribuições de forças em cada ponto nodal, cuja operação 

permitirá a definição das variáveis desconhecidas. 

Qualquer força externa é considerada na análise como 

sendo aplicada nos pontos nodais. Quando se tratar de forças 

concentradas, estas já devem estar diretamente aplicadas nos 

nós. Caso as forças sejam decorrentes da ação da gravidade ou 

forças distribuídas de superfície, determina-se as forças 

nodais equivalentes a estes esforços. 

3.2.4 Solução para os deslocamentos nodais 
incógnitos 

As equações de equilíbrio gerais devem ser 

modificadas para levar em consideração as condições de contorno 

do problema. Depois de con~ideradas estas condições, as 

equações de equilíbrio podem ser expressas como: 

onde: 

[K].{<f>} = {P} 

[K] matriz de rigidez global da estrutura 

{<f>} vetor dos deslocamentos nodais 

{P} vetor global das forças nodais 

(3.1) 

Para problemas lineares o vetor {<f>} pode ser obtido 

facilmente. Mas para problemas não lineares, a solução tem que 

ser obtida através de uma seqüência de passos, cada um 

envolvendo modificações na matriz de rigidez [K] e/ou no vetor 

global-de forças nodais {P}. 

Em qualquer formulação numérica, a solução deve 

convergir para a solução exata do problema. Violar o 

atendimento de determinadas imposições pode acarretar 

resultados pouco satisfatórios (Rao, 1989). 

Quando se assume uma função de deslocamento, 

evidentemente se está limitandq os infinitos graus de liberdade 

do contínuo e o mínimo da energia potencial total vai sendo 
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alcançado à medida que se refina a malha. 

Por outro lado, o traçado da discretização da 

estrutura e mesmo problemas de ordem técnica de resolu~o do 

sistema de equações podem c_onduzir ,a resultados inconvenientes 

originados de erros numéricos. 
Para se assegurar, portanto, boa convergência deve-se 

observar que: 

(a) o elemento escolhido deve ser consistente, isto é, a 

sua função de deslocamento deve satisfazer às condições de 

compatibilidade e completidade; 

(b) a malha deve ser traçada de maneira a suprir os graus 

de liberdade da estrutura e a contornar o problema decorrente 

do mal condicionamento do sistema de equações. 

3.3 Técnicas para Solução de Problemas Não-Lineares 

Alguns modelos elásticos propostos na literatura 

especializada procuram levar em consideração a não-linearidade 

observada nas curvas tensão-deformação dos solos. Como os 

programas de elementos finitos são formulados com base no 

comportamento elástico linear, a análise elástica não-linear 

deve ser aproximada utilizando-se sucessivas análises elástico

lineares. 

As técnicas para solução de problemas não-lineares 

podem ser divididas em três processos, dependendo da categoria 

do problema, exigência da solução do mesmo, economia de tempo 

ou convergência dos resultados. A seguir estas técnicas serão 

comentadas resumidamente. 

3.3.1 Processos incrementais 

Estes processos consistem em subdividir a carga total 

em várias pequenas cargas ou incrementos. 

Esses incrementos de carga poderão não ser 

necessariamente de magnitudes iguais. Admite-se que as equações 

são lineares durante a aplicação de um incremento de carga, 

isto é, a matriz de rigidez se mantém constante. Em incrementos 

subseqüentes a matriz de rigidez poderá assumir outros valores 

em função das características do material. 
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A solução de cada etapa de carregamento é obtida como 

um incremento de deslocamento. Esse incremento é acumulado para 

dar o deslocamento total em um determinado estágio de 

carregamento e o processo prossegue até que o total das cargas 

seja atingido. 

A representação matricial do processo será: 

sendo i=1,2,3, ... ,m 

onde: 

(3.2) 

m número de incrementos componentes da subdivisão da 

carga total do sistema. 

~ incremento. 

K rigidez tangente. 

( 3. 3) 

onde: 

i etapa 

A carga total é di vi di da em incrementos { ~Q}, e as 

cargas, deslocamentos, tensões e deformações são acumuladas 

após cada ·carregamento incremental, ou seja: 

i . 

{Q} = {Qa}+ 2: {~Qj} ( 3. 4) 
j=l 

i 

{qJ = {Qo}+ L {11qj} ( 3. 5) 
j=l 

i 

{crJ = {cr0 } +L {ó.crj} ( 3. 6) 
j=l 

i 

{s;} = {s0 } +L {ó.sj} (3.7) 
j=l 

onde o índice o indica a quantidade inicial. 

Na curva tensão-deformação este processo se mostra 

esquematizado na Figura 3.2. 



35 

o 
Curvo do modelo illctementol 

,....... ---
I L\ a} Curvo exato 

E 

FIGURA 3.2 - Processo incremental (Bathe e Wilson, 1976} 

Quando se deseja acompanhar uma curva tensão

deformação que represente comportamento plástico perfeito ou 

amolecimento pós-pico, a utilização deste processo apresenta 

dificuldades. Isto acarretaria a utilização de módulos 

tangentes nulos ou negativos e conseqUentemente de coeficientes 

de rigidez nulos ou negativos, o que carece de significado 

físico. 

Uma outra dificuldade em se utilizar este processo é 

saber quais incrementos são necessários para se ter uma boa 

convergência nos resultados. Somente uma solução exata ou dados 

experimentais podem confirmar a solução incremental. Este 

processo, em termos comparativos, pode consumir mais tempo 

computacional que o processo iterativo. 

A eficiência do processo incremental pode ser 

conseguida mediante correção utilizando o método de Newton

Raphson ou Newton-Raphson Modificado, conforme se vê na Figura 

3.3. 

O segundo tipo de correção, Figura 3.3(b} é indicado 

quando a não-linearidade é pouco significativa, enquanto que o 

primeiro, Figura 3.3(a) é preferido quando esta não-linearidade 

se mostra mais acentuada. 

descrição 

De 

do 

uma maneira geral este processo 

comportamento carga-deformação e 

fornece boa 

possibilita 

seguir o comportamento do solo durante o carregamento; isto é 

importante em mecânica dos solos, onde as propriedades são 

função da história do carregamento do solo. 
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(a) Newton-Raphson (b)Newton-Raphson modificado 

FIGURA 3.3 - Solução incrementai com correção {Cook, 1974) 

Aplica-se bem, portanto, à problemas de escavação e 

barragem, onde as di versas etapas de sua execução devem ser 

simuladas. A análise pode ser feita a partir de qualquer estado 

inicial de tensões ou deformações. 

3.3.2 Processos iterativos 

Estes processos consistem numa seqüência de cálculos 

em que o contínuo é submetido a carga total a cada iteração. 

Trata-se de encontrar uma solução mediante correções sucessivas 

que satisfaça a condição de equilíbrio do problema, sob um 

carregamento (Fujii, 1976). Assim, sejam as relações a seguir: 

(a) Tensão-deformação linear (Lei de Hooke) 

( 3. 8) 

(b) Sistema global de equações 

[K].{$} = {P} ( 3. 9) 

(c) Tensão-deformação do material 

f({s}, {cr},parâmetros) =O (3.10) 
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Se os ajustes em (D], {s
0

} ou {cr} de (a) permitirem 

chegar a uma solução de (b) tal que em (a) e (c) se encontre no 

mesmo estado de tensão-deformação, a solução do problema é 

então determinada. 

Quando o ajuste se faz através de [D], processo de 

rigidez variável, deve-se recalaular a matriz de rigidez a cada 

iteração. Isso exigirá maior tempo computacional (Figira 3.4). 

o 

{á } 
s curvo 

curvos ( c 

(a) Rigidez secante 

o 

{o } 
s 

(b) rigidez tangente 

FIGURA 3.4 Processo iterativo de rigidez variável 

(Cook, 1974) 

Se o ajuste é feito por {cr
0

} o processo é dito de 

tensão inicial. O efeito {cr
0

} se traduz através do vetor de 

forças equivalentes: 

(3.11) 
v 

e a matriz de rigidez permanece inalterada durante toda a 

análise. 

Neste processo, tanto se pode considerar o vetor 

{Fcr
0

} mostrado na Figura 3.5(a) como o vetor variação {8Fcr
0

} 

mostrado na Figura 3.5(b) a partir da segunda iteração. 

Quando o ajuste é feito através de { S
0

}, denominado 

de processo de deformação inicial, mostrado na Figura 3. 6, 

procede-se de modo análogo ao de tensão inicial. Também a 

matriz de rigidez permanece inalterada. 
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(a) Considerando {F0
0

} (b) Considerando {6Fcr0 } 

FIGURA 3.5 - Processo iterativo de tensão inicial 

(Fujii, 1976) 
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O processo iterativo é aplicável à análise de corpos 

com propriedades de amolecimento por deformação através do 

processo de rigidez secante. 

a 

{o } 
s 

FIGURA 3.6 - Processo iterativo de deformação inicial 

(Fujii, 1976) 
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Quanto aos resultados, a convergência não é garantida 

quando a ação plástica é significativa. 

Uma vez que os resultados de tensões, deformações e 

deslocamentos são determinados para a carga total, não se pode 

ter informações quanto ao comportamento em carregamentos 

intermediários. Sabe-se que o estado final de tensões e 

deformações depende do seu desenvolvimento durante o 

carregamento bem como da magnitude da carga aplicada. 

O processo iterativo é uma aplicação da teoria da 

deformação e sua utilização fornece solução somente quando o 

campo de tensões cresce proporcionalmente. 

3.3.3 Processos mistos 

Estes processos representam uma combinação dos 

processos incremental e iterativo, como se vê na Figura 3.7. A 

cada incremento de carga faz-se uma análise iterativa. Isto 

permite seguir, com 

deformação do material, 

carregamento do solo. 

relativa precisão, a curva tensão

o que facilita simular a história de 

Este processo combina as vantagens dos processos 

incremental e iterativo e minimiza as desvantagens desses 

processos, embora o tempo computacional possa aumentar. 

a 

{;\o} 

FIGURA 3.7 Processo incremental-iterativo 

(Fujii, 1976) 
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, , 
CAPITULO 4 MODELOS ELASTO-PLASTICO 

PARA SOLOS 

4.1 Introdução 

A utilização de modelos consti tu ti vos em solos tem 

como objetivo principal calcular a resposta destes materiais 

quando sujeitos a diferentes níveis e trajetórias de tensões. 

Este capítulo apresenta algumas relações 

consti tu ti vas elásticas de uso mais freqUente em geotecnia e 

uma revisão de conceitos da teoria da plasticidade importantes 

na elaboração dos modelos elasto-plásticos. 

4.2 Modelos Elásticos 

4.2.1 Elasticidade linear 

Deve-se a Hooke o conceito, anunciado em 1678 na obra 

De Potentía Restítutíva, que existe uma relação linear entre 

tensão, cr, e deformação, s. Esta relação pode ser expressa por: 

cr ( 4. 1) 

onde E, módulo de elasticidade, é uma constante do material. 

A equação 4. 1 corresponde a um estado uniaxial de 

tensão e deformação, podendo ser generalizada da seguinte 

forma: 

onde {cr} e {e>} 

deformação e [D] 

( 4 • 2) 

são, respectivamente, tensores de tensão e 

é a matriz dos coeficientes elásticos. Quando 
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o material é isotrópico a matriz [D] possui apenas dois termos 

independentes, expressos geralmente pelo módulo de Young ,E, e 

pelo coeficiente de Poisson, v. 
O modelo elástico linear e 

apresentar inúmeras limitações quanto 

isotrópico, apesar 

à sua capacidade 

de 

de 

representar o comportamento dos solos, foi praticamente o único 

em uso até a década de 50. 

4.2.2 Elasticidade não-linear 

Embora a não-linearidade do comportamento do solo 

seja um fato há muito constatado, apenas a partir do inicio da 

década de 60 este aspecto começou a ser tratado em termos de 

modelos constitutivos. 

Kondner (1963) e Kondner e Zelasko (1963 a, b) foram 

os primeiros a sugerir que curvas tensão-deformação obtidas em 

ensaios CTC (ensaios convencionais de compressão triaxial) 

poderiam ser aproximadas por hipérboles. Duncan e Chang (1970) 

a partir da proposta de Kondner (1963) e Kondner e Zelasko 

(1963 a, b) formularam um modelo elástico isotrópico não

linear, conhecido como modelo hiperbólico, o qual é um dos 

modelos constitutivos mais utilizados até o momento. A versão 

original deste modelo passou por uma série de modificações 

(Wong e Duncan, 197 4) consolidando-se na versão proposta por 

Duncan (1980). Embora muito difundido, o modelo hiperbólico não 

possibilita representar o comportamento dilatante de certos 

materiais e nem tampouco considera a influência da tensão 

intermediária. 

Desai (1971) propôs um modelo elástico não-linear no 

qual os pontos obtidos em ensaios de laboratório são 

interpolados através de funções do tipo splíne. 

Modelos hiperelásticos e hipoelásticos conseguem 

reproduzir a dilatância e a influência da tensão principal 

intermediária a que alguns solos estão sujeitos. Entretanto, os 

solos, de uma maneira geral, apresentam na composição de suas 

deformações uma parcela com caracteristicas de irrever

sibilidade que não são representadas por estes modelos. Assim, 

a partir da última década os modelos elásticos têm sido 

substituidos pelos modelos elasto-plásticos. 
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4.3 Modelos Elasto-Plásticos 

Diz-se que um material apresenta comportamento 

plástico quando, cessada a ação de um carregamento externo, o 

corpo não retoma a configuração original. 

Acredita-se que tenha sido Coulomb em 1787 o 

primeiro a tratar da plasticidade dos materiais. Deve-se a ele 

a proposta pioneira de um critério de plastificação para 

sólidos. Poncelet e St. Venant, no período de 1837 a 1839, 

relacionaram a ruptura à deformação do material. St. Venant, em 

1856, reconsiderou este conceito ao relacionar a ruptura a uma 

tensão de cisalhamento máxima. Na década de 1860, Tresca 

dedicou-se ao estudo da resistência ao cisalhamento dos metais, 

realizando ensaios de puncionamento em metais confinados em 

receptáculos relativamente rígidos. Curiosamente, um destes 

ensaios foi executado substituindo-se o metal por areia. A 

partir dos resultados obtidos nestes experimentos, Tresca 

propôs um critério de plastificação onde afirma que a tensão de 

cisalhamento máxima é constant;e na ruptura. Lévy, em 1871, 

usando conceitos formulados por Rankine, foi o primeiro a 

apresentar um equacionamento tridimensional para a 

plasticidade. Posteriormente, contribuições importantes foram 

dadas por Von Mises em 1913, através de seu critério de 

plastificação, e em 1924 por Prandtl. 

Três aspectos da teoria da plasticidade devem ser 

analisados para se entender a formulação dos modelos elasto

plásticos : critério de plastificação, lei de fluxo e lei de 

endurecimento. 

A Figura 4.1 exibe o resultado do ensaio de uma peça 

de metal submetida a tração simples. Identifica-se inicialmente 

um trecho reto da origem ao ponto A, onde o material comporta

se elasticamente, ou seja, se for retirado o carregamento o 

corpo de prova retoma a sua configuração original. A partir de 

A constata-se o surgimento de deformações não-recuperáveis, 

evidenciadas no descarregamento de B para C. O trecho AB 

configura um comportamento elasto-plástico, onde as deformações 

dependem da história de tensões. Esta dependência fica 

caracterizada observando-se os pontos F e G, que apresentam uma 

idêntica deformação para níveis de tensão diversos. 
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FIGURA 4 .1 Curva tensão-deformação típica de um metal 

submetido a um carregamento de tração simples 

(Feijóo e Taroco, 1980) 

4.3.1 Critério de plastificação 

O critério de plastificação define o limite até o 

qual ocorre apenas deformações elásticas. No caso da Figura 4.1 

este limite fica definido pela tensão correspondente ao ponto 

A. Quando se adota o estado de tensão mais geral, definido pelo 

valor do tensor das tensões {cr}, o critério de plastificação 

materializa-se através de uma superfície denominada superfície 

de plastificação. Trajetórias de tensão no seu interior 

acarretam somente deformações elásticas; por outro lado, 

trajetórias sobre a superfície acarretam deformações plásticas. 

Genericamente, pode-se definir o critério de 

plastificação através de uma função F, expressa em termos de 

seis componentes do tensor de tensões, ou seja: 

( 4 • 3) 

ou então através das tensões principais e suas direções 

( 4. 4) 

onde cr1, cr2 , e cr3 são as tensões principais e n 1 , n 2 , e n 3 são os 

cossenos diretores que definem a posição dos planos principais. 

O tratamento matemático da expressão 4.4 pode ser muito 

complexo; desta maneira, para efeito de uma maior 
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simplificação, supõe-se que o material seja isotrópico e 

portanto não apresenta direções preferenciais. Assim, o 

critério de plastificação passa a ser expresso apenas em termos 

das tensões principais : 

( 4. 5) 

ou então: 

( 4. 6) 

onde 11, 12, 13 são respectivamente o primeiro, segundo e 

terceiro invariantes de tensão. 

Cabe salientar que não é possível a existência de um 

p(1to cujo estado de tensão se localize externamente à 

su~erfície de plastificação. t possível se distinguir três 

situações quando ocorre uma variação do estado de tensão : 

( 4. 7) 

que cor responde a um carregamento que produz simultaneamente 

deformações elásticas e plásticas; 

( 4 • 8) 

que define um carregamento neutro que provoca apenas 

deformações elásticas evitando-se, desta forma, descontinuidade 

na curva de tensão-deformação (condição de continuidade de 

Prager)e, 

( 4. 9) 

que corresponde a um descarregamento e provoca apenas 

deformações elásticas. 

Assim, quando dF > O é necessário avaliar a direção e 

magnitude dos incrementos de deformação plástica através de uma 

lei de fluxo e uma lei de endurecimento, como será visto a 

seguir. 
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4.3.2 Lei de fluxo 

Drucker (1950) estabeleceu que após aplicar um 

conjunto de forças a um corpo submetido a um dado estado 

inicial de tensão, ao removê-las lentamente, caso o 

mantenha em equilíbrio, 

hipóteses 

deverão ser verificadas as 

corpo se 

seguintes 

(a) a aplicação de forças externas provoca o 

desenvolvimento de trabalho positivo; 

(b) o trabalho realizado durante um ciclo completo de 

carregamento/descarregamento é nulo ou positivo; 

(c) existe urna função de plastificação F({cr}, K) = O, tal 

que deformações plásticas só ocorrem quando F ( {cr}) > K, sendo 

que F e K retratam o estado de tensão e deformação ao qual o 

material se encontra submetido á sua história de deformações; 

(d) existe urna relação linear entre incrementos 

infinitesimais de tensão e de deformação plástica. 

Combinando-se as hipóteses acima mencionadas obtém-se a 

lei de fluxo, também denominada condição de normalidade, ou 

seja: 

( 4. 10) 

onde { dsP} corresponde às deformações plásticas e dÀ é um 

escalar que determina a magnitude da deformação. Corno na 

equação 4. 10 tP I ôa- representa o gradiente de F, a direção do 

incremento de deformação plástica coincidirá com a normal à 

superfície de plastificação no ponto definido pelo estado de 

tensão {cr} sendo, portanto, independente do incremento de 

tensão. 

Observou-se experimentalmente para diversos tipos de 

solos, que a direção das deformações plásticas não se mantém 

normal à função de plastificação F. Isto sugere a existência de 

urna outra função Q, denominada potencial plástico, que 

condiciona a direção destas deformações. Assim a lei de fluxo 

passa a ser expressa por: 
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Quando as funções F a Q são idênticas, diz-se que a 

lei de fluxo correspondente é associada; caso contrário, a lei 

de fluxo será não-associada. 

O escalar dÃ é normalmente obtido através da chamada 

lei de consistência : se a um ponto T, cujo estado de tensão é 

{cr}, situado sobre a superfície de plastificação, acrescenta-se 

um incremento de tensão {dcr} positivo, alcançando-se com isto o 

ponto Z, a superfície de plastificação se deslocará para uma 

nova posição, de maneira que o ponto Z se situe sobre ela. 

Matematicamente a lei de consistência é expressa por: 

dF=O ( 4. 12) 

ou seja, 

{ôf}T ôf 
00 

{dcr}+ õK .dK =O ( 4. 13) 

ou, 

{ôF}T {dcr} 

dK = _:__ôcr--=-c=--
ôF 

(4.14) 

ôK 

onde K está relacionado com as deformações plásticas e, 

conseqüentemente com dÃ através da lei de endurecimento. 

4.3.3 Lei de endurecimento 

Existem duas maneiras para se estabelecer a lei de 

endurecimento. A primeira, denominada endurecimento 

deformação, propõe uma função entre K e um parâmetro 

endurecimento s relacionado com as deformações plásticas. 

exemplo, a deformação volumétrica plástica {s~01 } pode 

por 

de 

Por 

ser 

adotada como parâmetro de endurecimento. Uma vez estabelecida a 

relação entre s e {s~01 } e a função K(s), pode-se dizer que: 



47 

(4.15) 

ou, usando a lei de fluxo, 

dK = dK {~}T dt..{ ôO} 
dê &P ôcr 

(4.16) 

Logo, com o auxilio da equação 4.14, conclui-se que, 

(4.17) 

A segunda possibilidade, denomina-se endurecimento 

por trabalho, consiste em admitir que K seja igual ao trabalho 

plástico wP. Neste caso a lei de consistência expressa pela 

equação 4.13 apresenta-se assim: 

{ôF}T ôF - {dcr}+--.dWP =0 
ôcr ôWP 

(4.18) 

Logo, 

{
ôF}T {dcr} 

dWP = - ___;:__ôcr--'--c=---
ôF 

(4.19) 

fJNP 

Como: 

dW• ~ {::r {ds•) (4.20) 

ou então, recorrendo-se à lei de fluxo: 

(4.21) 
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Logo 

(4.22) 

Usando 4.19, tem-se que, 

(4.23) 

Sabendo-se, por definição, que: 

(4.24) 

conclui-se que, 

{ôWP} & ={cr} (4.25) 

Assim, 

{
ôF}T {dcr} 

d!l. = - --'-00---'--~--::-
~{cr}T{ôQ} 
fJWP 00 

(4.26) 

ou então, 

( 4. 27) 
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, 
CAPITULO 5 O MODELO DE LADE 

5.1 Introdução 

O modelo elasto-plástico proposto por Lade e Duncan 

(1975) e suas versões posteriores (Lade, 1977, 1979) tem sido 

usado com relativo sucesso na análise do comportamento de 

materiais geotécnicos (Lade e Duncan, 1975; Lade, 1977; Lade e 

Asce, 1978; Lade, 1979; Medeiros, 1979; Azevedo, 1983; Azevedo 

e Farias, 1986; Azevedo Filho, 1990). O modelo proposto por 

Lade, caracteriza-se por representar aspectos diversos do 

comportamento dos solos, como a não-linearidade, 

anelasticidade, dilatãncia, efeitos da tensão principal 

intermediária, da trajetória de tensões e amolecimento. 

Lade e Duncan (1975) propuseram a primeira versão do 

modelo a partir de resultados obtidos em ensaios triaxiais 

convencionais e triaxiais cúbicos realizados na areia de 

Monterey (Lade e Duncan, 197 3) . Nesta primeira versão, 

considerava-se apenas a influência da tensão desviadora e uma 

superfície única de plastificação. A calibração do modelo era 

feito usando-se os resultados de ensaios triaxiais 

convencionais. 

Lade (1977) aperfeiçoou o modelo anterior intro

duzindo uma outra superfície de plastificação para incluir o 

efeito de carregamentos proporcionais (cr1/cr3=cte). Outros 

aspectos, tais como curvatura da envoltória de resistência e 

amolecimento do material foram também levados em conta. Esta 

segunda versão, apesar de se constituir num modelo tridi

mensional concebido para situações drenadas, exige para a sua 

calibração somente a realização de ensaios triaxiais con

vensionais drenados e ensaios de compressão isotrópica. Esta 

versão do modelo está detalhada na seção 5.2. 

Continuando, Lade (1979) mostrou que este mesmo 

modelo, com pequenas adaptações, é capaz de representar o 
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comportamento de argilas normalmente~~atlénsadas. Para isto, 

foram introduzidas modificações na abordagem da 

compressibilidade do solo frente a carregamentos hidrostáticos 

e a existência de uma ónica superfície de ruptura. No caso de 

areias, as superfícies são mól tiplas em função da capacidade 

inicial do material. Esta versão do modelo de Lade para argilas 

será detalhado na seção 5.3. 

Lade e Oner (1982) observaram que o modelo em 

questão, apesar de reproduzir o amolecimento do solo, não é 

capaz de fazê-lo para deformações muito grandes. Neste caso, a 

resistência residual prevista tenderá assintoticamente a zero, 

jnd~p~nrlrntrmrntn do comportamento do solo. Outra restrição é a 

formulação para o cálculo do incremento de trabalho plástico 

que só é correta em situações onde cr3 é constante. Para 

trajetórias que envolvam variações de cr3 , os autores aconselham 

admitir um valor médio para esta tensão. 

Lade e Boonyachut (1982) realizaram ensaios em areia 

envolvendo grandes reversões de tensão, ocorridas durante 

recarregamento do material. Os resultados destes ensaios 

mostraram a necessidade de que, modificações, incorporando uma 

combinação de endurecimento isotrópico e cinemático, fossem 

introduzidas na lei de endurecimento do modelo original, de 

forma a representar as deformações observadas nos ensaios. 

Kim e Lade (1988) e Lade e Kim (1988 a,b) desen

volveram uma terceira versão do modelo, que tem em comum com a 

segunda (Lade, 1977) a formulação da parcela elástica das 

deformações e o critério de ruptura. A lei de fluxo é expressa 

através de uma superfície ónica que apresenta no espaço das 

tensões principais o aspecto de uma gota, com secção 

transversal triangular ligeiramente arredondada nos vértices. 

Esta lei de fluxo é não-associada, pois considera a existência 

de uma função potencial plástico que no espaço das tensões 

principais é representada por uma superfície assemelhada a um 

charuto. Considerando-se o eixo hidrostático, tanto a 

superfície de plastificação quanto a função potencial plástico 

apresentam, para tensões pouco elevadas, uma secção transversal 

aproximadamente circular, alterando-se de circular para 

triangular com cantos arredondados à medida que o estado de 

tensão se aproxima da ruptura. Calibra-se o modelo através de 

ensaios de compressão triaxial convensionais (CTC) e de 

compressão isotrópica (HC) . Tem como vantagem principal a 
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facilidade de sua implementação numérica em razão de contar com 

uma superfície de plastificação única. Apesar de possibilitar 

boa reprodução de ensaios em trajetórias de tensões variadas, o 

modelo anterior (Lade, 1977) fornece melhores resultados nas 

proximidades do eixo hidrostático (Lade e Prandel, 1989) . 

5.2 Modelo de Lade para Solos Não-Coesivos 

A seguir será apresentada a segunda versão do modelo 

(Lade, 1977). Baseia-se numa formulação elasto-plástica, onde 

as deformações elásticas são calculadas através da lei de Hooke 

e as deformações plásticas através da teoria da plasticidade. 

Considera-se a existência de duas superfícies de plastificação. 

Pode-se dizer, simplificadamente, que uma delas é encarregada 

de representar o efeito da variação da tensão desviadora e a 

outra o efeito de carregamentos proporcionais. Além disso, o 

modelo adota uma envoltória de resistência curva. 

Para efeito da modelagem do comportamento do solo, o 
incremento total de deformação {de} é subdividido em três 

parcelas: 

{de} = {de'}+ { dec} + { dt!} (5.1) 

onde {dee} corresponde à deformação elástica e é calculada 

usando a lei de Hooke; {dec} corresponde à deformação plástica 

colapsível e é calculada através de uma lei de fluxo associada 
e {dt!} corresponde à deformação plástica expansiva, sendo 

calculada a partir de uma lei de fluxo não-associada. Esta 

última componente é quem controla a ruptura do material. 

É importante notar que as denominações dadas por Lade 

às componentes de deformações plásticas, apesar de consagradas 

internacionalmente, 

palavra colapsível 

colapsibilidade que 

com enrocamentos 

não são apropriadas. Primeiro porque a 

não guarda relação com o fenômeno de 

ocorre com alguns solos não-saturados ou 

quando inundados. E segundo porque a 

componente plástica expansiva não necessariamente implica em 

expansão volumétrica, podendo ocorrer variações volumétricas 

plásticas expansivas de compressão. Neste trabalho, seguindo-se 

a tradição já consagrada em diversos trabalhos anteriores, 
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continuar-se-á adotando a nomenclatura original proposta por 

Lade. 

subdivide 

triaxial 

A Figura 5.1 

a deformação 

convencional 

ilustra 

total em 

drenado. 

esquematicamente como se 

um ensaio de compressão 

Deformações elásticas e 

plásticas ocorrem durante todo o ensaio, sendo que as primeiras 

predominam inicialmente. 

@:YOI. 

OI!:P". P"LÁSTICA 
llrXP'ANSIVA 

OI!:"" PLÁSTICA 
COLA,..tofVRL 

FIGURA 5.1 - Componentes de deformação num ensaio de 

compressão triaxial convencional (Lade, 1979) 

No decorrer do ensaio a contribuição das deformações 

plásticas cresce, passando a ser a parcela dominante na 

composição da deformação total. A deformação volumétrica é 

inicialmente compressiva, sendo que este comportamento pode ser 

seguido de uma expansão, como na Figura 5.2, ou continuar em 

compre_ssão. O aumento de volume é devido ao 

deformações plásticas expansivas. Em seguida 

natureza de cada uma das componentes de 

apresentados processos para calcula-las. 

5.2.1 Deformações elásticas 

crescimento das 

é discutida a 

deformação e 

A parcela elástica corresponde à componente recupe-
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FIGURA 5.2 - Localização das superfícies de plastificação 

(Lade, 197 9) 

rável da deformação e é calculada através da lei de Hooke. 

Desprezando-se a histerese do material, adota-se o módulo de 

Young definido pelo ciclo de descarregamento/ recarregamento, 

através da seguinte expressão: 

( 5. 2) 

onde Kur e n são parâmetros adimensionais determinados em 

ensaios de compressão triaxial para diversos valores de tensão 

confinante e pa corresponde à pressão atmosférica expressa na 

mesma unidade de Eur e a3 • 

O outro parâmetro elástico empregado é o coeficiente 

de Poisson, considerado constante e, segundo Lade (1977), com o 

valor aproximado de 0,2. 

5.2.2.Deformações plásticas colapsíveis 

Para o equacionamento matemático das deformações 

plásticas colapsíveis estabeleceu-se uma superfície de 

plastificação, que no espaço das tensões principais corresponde 

a uma esfera com centro na origem, Figura 5.2; uma lei de fluxo 

associada e uma lei de endurecimento por trabalho definida a 

partir do ensaio de compressão isotrópica. 
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Como a lei de fluxo adotada é do tipo associada, a 

função de plastificação f c coincide com a função potencial 

plástico gp : 

sendo I 1 e I 2 , respectivamente, 

invariante do tensor de tensões. 

(5.3) 

o primeiro e o segundo 

Deve-se salientar que a 

plastificação, segundo a expressão 5.3, não conduz à ruptura. 

Fazendo-se as derivações necessárias e levando em 

consideração que : 

{o}T(~ )~ 2.1, ( 5. 4) 

a lei de fluxo para as deformações plásticas colapsíveis poderá 

ser representada pela expressão : 

dsc 
X crx 

ds~ cry 

dsc dWc crz z 
( 5. 5) = 

ds~ f c 'txy 

dsc 
)(Z 

'txz 

ds~ 'tyz 

onde dWc é o incremento de ttabalho plástico colapsí vel por 

unidade de volume, resultando-se assim: 

~ ~ c.p.pa-[~ r .a[;l] (5. 6) 

onde c e p são parâmetros do material 
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5.2.3 Deformações plásticas expansivas 

No espaço das tensões principais, o critério de 

plastificação incorporado ao modelo para o cálculo das 

deformações plásticas expans~vas apresenta-se como uma 

superfície cônica centrada na origem expressa pela equação 5.7. 

( 5. 7) 

onde I 1 e I 3 são respectivamente, o primeiro e o terceiro 

invariantes do tensor de tensões, m é um parâmetro do material. 

O valor de fP varia entre zero, no eixo hidrostático, até, a 

ruptura, quando tem-se que: 

( 5. 8) 

onde n1 é o parâmetro de ruptura do solo. 

Em se tratando das deformações plásticas expansivas, 

a lei de fluxo é do tipo não-associada, existindo portanto uma 
função potencial plástico gP distinta da função de 

plastificação, fp: 

( 5. 9) 

onde n2 varia em função dos valores de o3 e fP. A função gP 

define, no espaço das tensões principais, superfícies 

semelhantes às superfícies de plastificação, com a diferença de 

apresentarem, na origem, um ângulo mais aberto e tornando-se 

paralelas ao eixo hidrostático a partir de níveis menos 

elevados de tensão. 

A relação 

empiricamente e pode 

1977) 

entre 1]2 

ser expressa 

e 

da 

fP foi estabelecida 

seguinte maneira (Lade, 

(5.10) 

onde T varia com a tensão confinante o3 da seguinte forma: 
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(5.11) 

onde t 1 e t 2 são parâmetros do material 

Segundo Lade (1977), S seria constante. Entretanto, 

Azevedo (1983) observou que este parâmetro também pode variar 

com a tensão confinante a3 de maneira semelhante ao parâmetro 

T, ou seja: 

(5.12) 

onde ~e ~são parâmetros do material. 

A derivada da função potencial plástico com relação à 

tensão normal na direção x é: 

(5.13) 

sendo que expressões semelhantes podem ser obtidas para as 

outras duas direções, y e z. 

A derivada da função potencial plástico com relação à 

tensão cisalhante no plano xy é: 

(5.14) 

sendo que expressões equivalentes podem ser obtidas para outros 

planos, xz e yz. 

Combinando-se as generalizações das equações 5.13 e 

5.14 com as equações 4.10 e 4.27 e sabendo-se que: 

T ôgP pa 
{ } ( )

m 

{a} 
00 

= 3.gP + m.11 2 ~ J1 ( 5. 15) 

obtém-se a lei tensão-deformação que define as deformações 

plásticas expansivas. 

O modelo adota para o cálculo das deformações 

plásticas expansivas uma lei de endurecimento-amolecimento 
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isotrópica. Isto implica que a superfície de plastificação 

expande ou contrai homoteticamente. 

A relação entre fP e o trabalho plástico expansivo WP é 

fornecida empiricamente pela expressão: 

f _ -bw, _P_ 
P - a.e (

w )lrq 
pa 

(5.16) 

onde a, b e q são constantes para um dado valor de tensão 

confinante a3 , sendo q necessariamente positivo e e representa 

a base dos logaritmos naturais. Estes parâmetros são calculados 

através das expressões: 

e 

( 
e.pa )lfq 

a=llt· --
W. 

1'1"00 

1 
b=---

q. wppieo 

(5.17) 

(5.18) 

onde Wppico consiste no trabalho plástico expansivo alcançado na 

ruptura do material e é dado pela expressão: 

wppico = p.pa.(cr3 )1 
. pa 

(5.19) 

onde P e 1 são parâmetros do material. O valor de q varia 

linearmente com a tensão confinante a3 , ou seja: 

q =a+ll{;~) (5.20) 

onde a e p são parâmetros do material. 

Baseando-se na equação 5.20, o incremento de trabalho 

plástico pode ser expresso por 

(5.21) 
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Em resumo, o modelo de Lade para areias necessita de 

parâmetros para caracterizar o comportamento do 

material, sendo três deles referentes à parcela elástica das 

deformações, dois à parcela plástica colapsível e o restante à 

parcela plástica expansiva. Estes parâmetros são obtidos a 

partir de um ensaio de compressão isotrópica (HC) e de no 

mínimo dois ensaios convencionais de compressão triaxial (CTC) 

que incluam um ciclo descarregamento-recarregamento. 

5.3 Modelo de Lade para Solos Coesivos 

A versão do modelo apresentada a seguir corresponde 

àquela apresentada por Lade (1979) para argilas normalmente 

adensadas. Baseia-se nos mesmos conceitos apresentados na seção 

5.2 para as areias, com pequenas modificações que serão 

discutidas no decorrer do texto. 

Segundo Lade (1979), o comportamento de uma argila 

remoldada normalmente adensada é muito similar ao comportamento 

de solos não coesivos. Quando os resultados são interpretados 

em termos de tensões efetivas, destacam-se duas diferenças: 

(a) a compressibilidade da argila segue um padrão 

diferente daquele apresentado pela areia; 

(b) a superfície de ruptura para solos coesivos é única, 

enquanto que para materiais não-coesivos, variando-se a 

compacidade inicial, obtém-se superfícies distintas. 

5.3.1 Deformações elásticas 

A parcela elástica da deformação é calculada de 

maneira similar à das areias, usando-se a lei de Hooke. 

A variação do módulo de Young com a tensão confinante 

cr3 é dada pela equação 5.2. Entretanto, admite-se como módulo 

de elasticidade E~ a inclinação inicial da curva tensão

deformação no trecho de carregamento primário. Este 

procedimento deve-se ao fato de estarem as argilas sujeitas ao 

efeito de deformação lenta durante ciclos de descar

regamento/recarregamento. 
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O coeficiente de Poisson, v, é definido através do 

índice de plasticidade da argila. A relação entre o coeficiente 

v e o índice de plasticidade foi obtida considerando os ensaios 

desenvolvidos por Brooker e Ireland (1965) e Henkel e Sowa 

(1963). De acordo com esta relação, o coeficiente de Poisson 

aumenta desde um valor de aproximadamente 0,2 para argilas de 

baixa plasticidade até valores pouco maiores que 0,3 para 

argilas muito plásticas. 

5.3.2 Deformações plásticas colapsíveis 

As deformações plásticas colapsí veis de uma argila 

são calculadas de maneira similar à das areias, utilizando-se a 

equação 5.5. A diferença reside na lei de endurecimento. Neste 

caso, a expressão proposta para a relação entre o trabalho 

plástico colapsível W
0 

e o nível de tensão f
0 

é expressa por : 

w {1: 
v~ =c+p.v~ (5.22} 

onde c é o intercepto da reta com o eixo horizontal e p é a sua 

inclinação. 

dado por: 

parâmetro 

colapsível 

Assim, o incremento de trabalho plástico colapsível é 

dWe = p. pa.(~J-l/2 .d(~J 
2 pa , pa (5.23) 

Observa-se que basta determinar apenas o valor do 

p para caracterizar o comportamento plástico 

de uma argila normalmente adensada, enquanto que 

para as areias são necessários dois parâmetros, c e p. 

5.3.3 - Deformações plásticas expans~vas 

As deformações plásticas expansivas de argilas 

normalmente adensadas são calculadas com base nas mesmas 

expressões indicadas para o caso de materiais não coesivos na 

seção 5.2.3. Entretanto, os solos coesivos podem apresentar um 
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padrão de comportamento relativamente mais simples que os não

coesivos, induzindo que alguns parâmetros usados na 

determinação das deformações plásticas expansivas, como será 

visto em seguida, possam se anular ou assumir valor unitário. 

O critério de ruptura é o mesmo que para as areias, 

sendo expresso pelas equações 5.7 e 5.8. Os parâmetros me ~1 
são determinados num gráfico logarítmico (Ii/b-27) vs (pa/h), 

através da inclinação e do intercepto da reta resultante com o 

eixo y, respectivamente. 

A função potencial plástico é dada pela equação 5.9, 

que envolve a determinação de ~2 • Mas a relação entre ~2 e o 
nível de tensão fP pode determinar, para algumas argilas, uma 

reta única independente da variação da tensão de confinamento 

a3 • Este fato se explica através do conceito de comportamento 

normalizável que apresentam as argilas isotrópicas normalmente 

adensadas. Este comportamento não tem paralelo ao se tratar com 

materiais arenosos. Portanto, nas expressões 5.11 e 5.12, 
usadas no cálculo da variação de ~2 com fP, os parâmetros t 1 e 

s 1 se anularão, visto ser ~2 não suscetível à variação da 

tensão confinante. 

O trabalho plástico expansivo é calculado a partir 

das mesmas considerações adotadas para as areias, apenas 

introduzindo algumas simplificações decorrentes do 

comportamento normalizável das argilas normalmente adensadas. 

Para cálculo dos parâmetros da lei de endurecimento 

correspondente às deformações plásticas expansivas, Lade (1979) 

analisou cada incremento de trabalho plástico expansivo, 

dividindo-os pelo valor da tensão de confinamento efetiva 

correspondente, cr3 '. Assim, a relação entre o trabalho plástico 

expansivo normalizado, Wp;cr 3 ' ,e o valor fp calculado da 

equação 5. 7 resultou ser a mesma para os di versos ensaios de 

compressão triaxial executados com diferentes tensões de 

confinamento. 

Este comportamento implica que o trabalho necessário 

para se deformar uma argila normalmente adensada, num dado 

nível de tensão, seja diretamente proporcional à tensão de 

confinamento. Assim, visto ser Wppico diretamente proporcional a 

a3 , a equação 5.19 pode ser simplificada: 

1 1 (5.24) 
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e 

w. 
pp!<:O p=-- (5.25) 

cr3 

A equação 5.20 será modificada em razão do parâmetro 

q não depender mais de a3 . Assim: 

o (5.26) 

q {5.27) 
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, 
CAPITULO 6 APLICAÇÕES DO PROGRAMA 

COMPUTACIONAL E RESULTADOS 

6.1 Introdução 

Na abordagem por elementos finitos de uma obra 

geotécnica, em especial a simulação de escavação de túneis, 

deve-se considerar: 

(a) uma caracterização realística da lei tensão-deformação 

do solo e 

(b) uma simulação apropriada da seqüência de etapas 

inerentes ao processo construtivo particular de cada 

obra (Zornberg, 1989) 

Assim, visando atender a primeira destas 

considerações foi empregado o modelo elasto-plástico de Lade 

(1977, 1979) apresentado no Capítulo 5, tendo em vista o bom 

desempenho observado por este na representação do comportamento 

dos solos quando submetidos a diferentes trajetórias de 

tensões. Sem pretender ter esgotado as possibilidades de 

caracterização do comportamento do material apenas com a 

utilização de um único modelo, considera-se importante a futura 

implementação de outras formulações constitutivas. 

O programa aqui utilizado possui um código 

suficientemente versátil para permitir a representação de 

diferentes sequências de construção e caracterização de uma 

obra .. 

O programa possibilita a resolução de problemas 

bidimensionais sejam estes caracterizados por um estado de 

deformação plana, ou problemas axissimétricos. Fora 

implementado para ser utilizado em um computador IBM 3090 do 

Núcleo de Processamento de Dados da Universidade Estadual de 

Maringá, e codificado em linguagem FORTRAN. Foram feitas 

análises preliminares que permitiram comparar a solução 
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analítica exata de alguns problemas com os resultados numéricos 

obtidos, como se verá nos itens seguintes. 

6.2 Testes do Programa 

Com o objetivo de se avaliar a capacidade do programa 

aqui utilizado, fez-se alguns testes comparativos a partir de 

resultados são conhecidos numa análise exemplos 

analítica. 

cujos 

6.2.1 Viga em balanço 

Neste exemplo tem-se uma viga com uma força 

concentrada aplicada na extremidade livre. Para ilustrar o 

comportamento do elemento isoparamétrico de 8 nós, serão 

apresentados comparações de resultados de deslocamentos 

calculados pelo método dos elementos finitos com os resultados 

obtidos através da teoria da elasticidade (Timoshenko e 

Goodier, 1970). A geometria da viga utilizada na análise está 

mostrada na Figura 6.1. 

/ ! o,s t 

4---------------------------------~Q) 

---- ---- ---· --·- ® 

: r
)~ 

//}--------------------1 ® 
~ I 
/f I •9,0 m • O,!H 

! Y(v) 
espessura " 1,0 m 

FIGURA 6.1 - Geometria da viga em balanço 

Para análise da convergência dos resultados numéricos 

foi empregada uma seqüência de malhas refinadas, cujos 

deslocamentos do ponto 3 obtidos foram comparados com o 

calculado analiticamente através da teoria da elasticidade. 

As malhas de elementos finitos usadas para comparação 
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com a solução analítica estão representados na Figura 6.2, e os 

resultados apresentam-se na Tabe1a 6.1. 

Malha 

1 
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X 

FIGURA 6.2 - Malhas utilizadas para o cálculo de 

deslocamentos da viga em balanço 

TABELA 6.1- Resultados dos cálculos numérico e analítico 

para os deslocamentos 

n°.de ptos n° de Deslocamentos õ Eficiência Erro s 

nodais elementos (mm) (E) (%) 

18 3 112,86 49,26 2,03 

33 6 113,14 55,87 1,79 

48 9 113,55 69,93 1,43 

29 6 115,17 3333,34 0,03 

Valor teórico 115,20 
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Observa-se pela Tabela 6.1 que o erro relativo entre 

os valores obtidos pelo cálculo numérico e o valor analítico é 

muito pequeno, e fica menor a medida que se refina a malha e/ou 

os elementos utilizados tornam-se mais representativos do 

continuo. 

Na Figura 6.3, tem-se a intersecção do valor analítico com 

os valores obtidos através do programa, assim como a 

eficiência, E, de cada malha, a qual é definida como inver

samente proporcional ao erro relativo. 

u 
e 
r 
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t 111 :-
i 
c 
a 

.r f· 

E 
- 68 f 

i 
c 
i 
ê 
n 
c 

-58 i 
a 

i 118 ~-------L-1 -------L--------~1 --------~------~48 
s 8 1 2 3 5 

Halhas 

FIGURA 6.3 - Convergência dos resultados do MEF e 

representação da eficiência 

Observa-se pela Figura 6. 3 o resultado numérico bem 

próximo do exato mesmo quando se utiliza apenas três elementos 

(erro de 2, 03%), e que os resultados convergem inferiormente 

para a solução exata, o que era de se esperar para o elemento 

isoparamétrico. Constata-se que a malha 4 é a que apresenta 

melhor eficiência, apesar de ter menor número de pontos nodais 

e elementos que a malha 3. Isto se justifica pela melhor 

distribuição dos elementos na malha considerada, tornando mais 

próximo do real o caso representado. 



6.2.2 Processo de escavação 

Considerou-se inicialmente 

poder acompanhar pormenorizadamente 

exemplos 

todas 

simples 

as fases 
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para 

que 

constituem o processo usado. Tem-se assim dois casos distintos 

para análise: 

Trata-se do cálculo das tensões iniciais 

horizontal e vertical de um elemento isoparamétrico de 8 nós, 

quadrado, apoiado em todo o seu contorno e sujeito unicamente à 

ação do peso próprio. A massa específica do material 

considerado admitiu-se igual a 20 kN/m3 e o coeficiente de 

empuxo em repouso igual a 0,5. 

Na Figura 6.4 tem-se os resultados obtidos, onde as 

tensões horizontal e vertical são calculadas nos pontos de 

integração de Gauss. Percebe-se que para estas posições (y = 

0,213 e 0,7887) as tensões iniciais horizontal e vertical são 

idênticas às fornecidas pela teoria da mecânica dos solos. 

t:;·7 
:5 

0 
!1 

8 Õx • 2,11:s2e4 N 
ó 

• O'v • 4,226!SOS Cl 
~Y• P.Z ,... 

I!) 

<fx • Ko. rv ~ 
o 

~- 0 (fx • 7,eee7rso 8 
e {fy- 1!5,77:5!50 • 

FIGURA 6.4 Tensões iniciais calculadas 

Simula-se neste teste a remoção de uma 

determinada massa do solo em várias etapas e se comparam os 

resultados finais com os obtidos na remoção da mesma massa de 

solo em uma só etapa. Serão feitas dois tipos de análises: uma 
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elástica e outra elasto-plástica utilizando o modelo de Lade 

(1977, 1979). 

Foram efetuados quatro cálculos 2A e 2B, 4A e 4B, 

considerando sempre uma única malha, constituída por cinco 

elementos isoparamétricos de oito nós, sobrepostos, conforme 

ilustrado na Figura 6.5, usando os mesmos parâmetros do exemplo 

anterior. 

Os cálculos 2A e 4A .foram realizados em três etapas 

onde foram removidos sequencialmente os elementos 3, 1 e 5, 

enquanto nos cálculos 2B e 413 os referidos elementos foram 

removidos em uma só etapa. A numeração dos nós e dos elementos 

foi feita propositadamente de forma desordenada de modo a 

detectar eventuais falhas na montagem da matriz na rigidez 

global da estrutura. Os resultados indicados pelo prefixo 

número dois, 2A e 2B, correspondem à análise elasto-plástica e 

os com prefixo quatro, 4A e 4B, correspondem à análise 

elástica. 
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FIGURA 6.5 - Teste para a simulação do processo de 

escavação - características gerais 
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Nas Tabelas 6.2 e 6.3 são apresentados os resultados 

finais de todos os cálculos. Na Tabela 6.2 estes resultados são 

comparados em termos de tensões vertical e horizontal em cada 

um dos ponto de Gauss dos dois elementos não escavados. Desta 

tabela pode-se verificar que há uma pequena diferença entre os 

valores obtidos pelas análises elástica e elasto-plástica. Esta 

diferença acentua-se com relação às tensões na direção x, que 

se apresentou mais susceptível à variação do número de etapas e 

da lei de comportamento tensão-deformação. 

Na Tabela 6. 3 essa comparação é feita em termos de 

deslocamentos ocorridos nos pontos nodais dos elementos acima 

referidos. Os resultados obtidos pelas análises elasto-plástica 

e elástica apresentam-se um pouco diferentes. Pode-se concluir 

assim que os deslocamentos são mais sensi veis às mudanças na 

lei de comportamento tensão-deformação do que às mudanças no 

número de etapas utilizadas durante o processo de simulação. 

Como pode-se observ?r,os valores são praticamente 

coincidentes nos quatro cálcul6s. 

El. 

2 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

4 

TABELA 6.2 - Tensões finais nos pontos de Gauss dos 

elementos não escavados 

Tensões (kN/m2) 

Coordenadas Elasto-plástica Elástica 

- 3 etapas - 2A 1 etapa - 2B 3 etapas - 4A 1 etaJa - 4B 

X y ux ey crx ey crx ey crx ey 

0,211 3,788 28,258 -5,568 28,274 -5,560 28,354 -5,559 28,342 -5,560 

0,788 3,788 10,583 -14,058 10,380 -14,054 9,345 -14,055 9,420 -14,053 

0,788 3, 211 10,545 -14,029 10,379 -14,048 9,335 -14,038 9,416 -14,049 

O, 211 3,211 28,265 -5.543 28,274 -5,559 28,352 -5,544 28,343 -5,559 

O, 211 4,788 8, 514 -20,275 8,962 -20,270 11,096 -20,271 10,971 -20,269 

0,788 4,788 -0,195 -28,768 -0,192 -28,763 -1,676 -28,764 -1,530 -28,761 

0,788 4, 211 -0,163 -28,732 -0,192 -28,750 -1,675 -28,738 -1,529 -28,753 

0,211 4,211 8,559 -20,247 8,963 -20,261 11,106 -20,243 10,974 -20,263 

A maioria dos materiais geotécnicos são influenciados 

pela história e trajetória de tensões. Se um material for 



Pt. 

nodal 

4 

10 

15 

26 

TABELA 6.3 - Deslocamentos finais nos pontos nodais dos 

elementos não escavados 

Deslocamentos (mm) 

Elasto-plástico Elástico 

3 etapas - 2A 1 etapa - 2B 3 etapas - 4A 1 etapa - 4B 

u v u v u v u v 

13,041 33,472 11,787 39,012 4, 729 41,687 3,665 41,784 

6,622 16,837 7,567 21,911 3,968 23,599 3,975 23,692 

-6,597 16,789 -7,533 21,862 -3,943 23,563 -3,966 23 r 681 

-12,879 33,234 -11,691 38,952 -4,651 41,632 -3,639 41,767 
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conduzido a um determinado estado de tensão mas através de 

diferentes trajetórias, a deformação final poderá ser diferente 

para cada um destes casos (Desai e Siriwardane, 1984). Sob tais 

condições, uma análise realística de qualquer obra geotécnica 

só será possível se o processo construtivo for representado com 

fidelidade. 

Clough e Woodward (1967) concluíram que os 

deslocamentos são mais suscetíveis a esta consideração do que 

as tensões. Isto pode ser observado comparando-se os valores 

apresentados nas Tabelas 6.2 e 6.3, pela variação destas gran

dezas quando a análise é realizada em uma e em três etapas. 

6.2.3 Efeitos da localização da fronteira 

Como o método dos elementos finitos envolve uma 

aproximação do comportamento físico real do sistema, a 

localização das fronteiras finitas necessita ser pesquisada, de 

forma a proporcionar resultados dentro de uma aproximação 

aceitável. 

Neste exemplo serão analisados os deslocamentos 

decorrentes da abertura de uma cavidade circular utilizando-se 

malhas como fronteiras variando de 3 a 7 vezes o raio da 

cavidade como mostra a Figura 6.6. 

Serão utilizados para comparação os deslocamentos, 

pois estes são usualmente medidos e têm maior interesse 
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prático. 

Procedendo-se aos cálculos elástico e elasto-plástico 

para o problema, obtém-se os valores contidos na Tabela 6. 4 

para os pontos considerados no contorno da abertura. Nesta 

tabela vê-se entre ambos os cálculos, que a diferença dos 

resultados diminuem gradativamente à medida que os limites da 

malha se afastam da cavidade. Isto demonstra claramente a 

influência da localização da fronteira da malha. 

No cálculo elástico nota-se que os deslocamentos na 

direção x são inadequados mesmo para a malha cuja fronteira se 

situa a uma distância igual a quatro vezes o raio da abertura. 
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FIGURA 6.6 - Malha de elementos finitos utilizados para a 

análise da influência das fronteiras 
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A presença do sinal positivo indicando deslocamentos 

no sentido contrário ao fechamento da cavidade demonstra esta 

ocorrência. Na análise elasto-plástica esta inconsistência tem 

menor influência, o que demonstra que o modelo elasto-plástico 

aqui utilizado seja mais adequado para o problema em questão. 

TABELA 6.4 - Deslocamentos obtidos no contorno da abertura 

6.4(a) -Modelo elástico 

Deslocamentos (m) 

nó u v u v u v u v u v 

27 0,0039 0,0 0,0006 o o -0,0004 0,0 -0,0009 0,0 -0,0012 0,0 

28 0,0042 0,0048 0,0009 0,0037 -0,0002 0,0032 -0,0007 0,0029 -0,0009 0,0027 

29 0,0034 0,0090 0,0004 0,0069 -0,0006 0,0060 -0,0012 0,0055 -0,0013 0,0052 

30 0,0021 0,0144 -0,0001 0,0109 -0,0010 0,0095 -0,0014 0,0087 -0,0015 0,0081 

31 0,0012 0,018 -0,0005 0,0137 -0,0012 O, 0119 -0,0015 O, 0110 -0,0016 0,0102 

32 0,0007 0,0196 -0,0003 0,0149 -0,0008 0,0129 -0,0010 0,0119 -0,0011 0,0111 

33 0,0004 0,0217 -0,0002 0,0166 -0,0007 0,0145 -0,0006 O, 0135 -0,0006 0,0126 

34 0,0002 0,0219 -0,0001 0,0167 -0,0002 O, 0145 -0,0002 0,0134 -0,0003 0,0125 

35 0,0 0,0224 0,0 0,0171 0,0 0,0150 0,0 0,0139 0,0 0,0130 

3R 4R 5R 6R ?R 

. - o e o e asto-p. astlca 6 4(b) M d 1 1' 1' 
Deslocamento::! (m) 

nó u v u v u v u v u v 

27 0,0107 0,0 -0,0067 O, O -0,0072 O, O -0,0043 O, O -0,00600 0,0 

28 0,0106 0,0185 -0,0049 0,0035 -0,0054 0,0027 -0,0041 0,0025 -0,00521 0,0021 

29 0,0086 0,0340 -0,0040 0,0076 -0,0045 0,0062 -0,0045 0,0055 -0,00487 0,0050 

30 0,0051 0,0463 -0,0021 0,0131 -0,0028 0,0108 -0,0031 0,0096 -0,00336 0,0088 

31 0,0032 0,0528 -0,0016 O, 0170 -0,0022 0,0142 -0,0025 0,0127 -0,00279 O, 0119 

32 0,0022 o 0552 -0,0006 0,0182 -0,0011 0,0152 -0,0014 0,0137 -0,00156 0,0128 

33 0,0012 0,0581 -0,0002 0,0201 -0,0005 0,0169 -0,0007 0,0153 -0 00083 O, 0144 

34 0,0007 0,0581 -0,0001 0,0200 -0,0002 0,0167 -0,0003 0,0151 -0,00037 0,0142 

35 0,0 0,0589 O, O 0,0200 O, O O, 0173 O, O 0,0157 0,0 0,0147 

3R 4R 5R 6R 7R 

No posicionamento das fronteiras das malhas foram 

levados em consideração o tempo de processamento e área de 

memória utilizada nas duas abordagens do problema. 

6.3 Descrição do Caso Histórico Analisado 

6.3.1 Localização e características geotécnicas 

O caso histórico utilizado para análise nesta 

dissertação foi o trecho escavado sob a Avenida 9 de Julho de 

um túnel componente da rede de saneamento básico da cidade de 

São Paulo, conforme já mencionado anteriormente. 
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Este túnel, pertencente à SABESP, foi escavado em 

1979 utilizando a técnica de Mini-Túnel. A instrumentação tinha 

como objetivo avaliar a eficiência do método construtivo 

adotado no controle das deformações superficiais, visto que o 

túnel era de pequena profundidade, em torno de 4,00 m, e a sua 

localização sob uma área intensamente ocupada. A profundidade 

média do centro do mini -túnel era de aproximadamente 4, 20 m, 

com diâmetro externo de 1,60 m (Barbosa, 1983). 

A Figura 6.7 mostra em planta o alinhamento do túnel 

no trecho de interesse, estando representados os poços de 

visitas e seções onde foram feitas a instrumentação. 

Para o projeto de instrumentação foi realizado um 

programa de sondagens mais acurado, cujos resultados forneceram 

o perfil da Figura 6. 8 para uma das seções instrumentadas 

(seção Giselle). 

Como se pode observar na Figura 6. 8, o túnel foi 

escavado basicamente em uma camada de solo residual arenoso, 

subjacente a camadas de solo sedimentar e a um aterro argiloso 

de cerca de 1,0 m de espessura. 

- PV- POCO DE VISITAS 
e E - 1140NUMENTO SUPERFICIAL 

() SP- SONDAGEM PREUMINAR 

FIGURA 6.7- Planta do alinhamento do túnel (Barbosa,1983) 

Foram retiradas di versas amostras para ensaios de 

laboratório e constatou-se que todos os materiais se apre

sentavam parcialmente saturados no seu estado natural, com o 

grau de saturação variando em torno de 80%. Devido a 

complexidade do perfil geotécnico (Figura 6.8) e o baixo grau 

de recuperação das amostras retiradas do extrato de areia 

argilosa restringem em parte a aplicabilidade dos resultados 

obtidos no labora-tório, à exceção daqueles relacionados ao 

solo residual (Barbosa, 1983). 
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6.4 Instrumentação Local 

A instrumentação da seção Giselle constou de 3 monumentos 

superficiais sobre o eixo do túnel, 3 seções transversais de 12 
monumentos 

PS2- IT 
PS2- IS 

superficiais cada, 3 verticais de extensômetros 

1
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ZA I[ AMARELA ( IIOLO RII!IIIDUAL ). 

FIGURA 6.8 - Perfil geotécnico e de instrumentação da 

seção Giselle (Barbosa, 1983) 
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magnéticos, sendo uma ao longo do eixo vertical do túnel e 2 

laterais, e 2 inclinômetros, um à direita e outro à esquerda 

do alinhamento. 

A 

apresentada 

planta de 

na Figura 

instrumentação da 

6.9. A posição 

seção Giselle é 

dos extensômeros 

magnéticos ao longo das verticais pode ser encontrada na Figura 

6.8. 
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FIGURA 6.9 - Planta de instrumentação-seção Giselle 

(Barbosa, 1983) 
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6.5 Descrição Resundda do Método Construtivo 

O sistema integrado de Mini -Túneis foi desenvolvido 

na Inglaterra tendo por objetivo proporcionar um método de 

construção de canalizações econômico, não-destrutivo e ao mesmo 

tempo tecnicamente satisfatório. 

Foi projetado para a construção de túneis de pequeno 

diâmetro, entre 1, O e 1, 3 m, seguindo trajetórias retilíneas 

entre cada dois poços de vi si ta consecutivos. Para isto é 

utilizada uma couraça de cerca de 3m de comprimento, que 

permite a integração dos processos de escavação e de 

revestimento do túnel com segurança, realizando-se o avanço da 

obra em segmentos de 60 em de comprimento. O limite econômico 

da extensão de cada trecho escavado entre os poços de visita, 

ditado pela distância de transporte através do túnel, é de 150 

a 200 m, aproximadamente. 

A seqüência de operações pode ser resumida nos seguintes 

passos: 

1) Montagem do anel de revestimento na parte traseira da 

couraça; 

2) Escavação da frente de avanço; 

3) Avanço da couraça; 

4) Injeção de pedriscos entre o revestimento e o solo; 

5) Montagem de um anel de revestimento e repetição dos 

passos anteriores; 

6.6 Aplicação dos Métodos de Previsão de Recalques 
superficiais 

6.6.1 Métodos analíticos 

Em todos os métodos caracterizados com esta 

denominação, foi necessário reduzir o problema real de 

escavação de um túnel em solo a um modelo simplificado, 

resultando em hipóteses algumas vezes bastante destorcidas da 

realidade. Para que a formulação obtida com estes modelos se 

tornasse representativa dos túneis encontrados na prática de 

engenharia, estes métodos recorrem a 

adimensionais, cujos valores devem ser 

parâmetros 

obtidos a 

em geral 

partir de 



correlações emp1r1cas baseadas numa 

históricos semelhantes (Serman, 1984). 

seleção 
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de casos 

Entre as diversas dificuldades encontradas na 

aplicação destes métodos, inclui-se a necessidade de reduzir o 

subsolo naturalmente heterogêneo a um meio homogêneo, e de 

aproveitar o máximo possível dos dados de laboratório 

disponíveis no caso dos métodos semi-empíricos. 

Como ao longo de toda a seção instrumentada a 

escavação atingiu apenas o estrato de solo residual, optou-se 

por admitir o subsolo composto unicamente por este material e 

apenas para o cálculo da pressão de sobrecarga ao nível do eixo 

do túnel, foram consideradas as massas específicas dos quatro 

estratos e suas respectivas espessuras. 

Como não é do objetivo desta dissertação o estudo dos 

métodos analíticos utilizados na previsão de recalques causados 

pela escavação de túneis em solo, não será aqui tratada em 

detalhe. 

Assim, apresentam-se na Tabela 6.5, os resultados a 

serem utilizados nesta dissertação para cada modelo citado, 

sendo alguns destes resultados compilados de Barbosa (1983). 

Nesta Tabela, Pmax corresponde ao recalque superficial máximo, 

i a distância do ponto de inflexão da depressão de recalques ao 

eixo do túnel e Px corresponde à função que permite determinar 

a amplitude do recalque em relação à distância ao eixo do 

túnel. Os perfis de recalques transversais assim obtidos serão 

apresentados ao final deste Capítulo (Seção 6.7.3). 

TABELA 6.5 - Quadro geral das previsões e das medições de 

campo (Barbosa, 1983) 

Método de Previsão Pmflx (mm) i (m) p(x) (mm) 

LITWINISZYN 7.40 1. 62 7.40ex-p( -~) 
.(1956) 5.23 

SWEET e BOGDANOFF 4.32 2.77 4.32exp(-~) 
(1965) 15.35 

PECK (1969) 8.55 1. 40 8.55exp( _ _C) 
3.92 

CORDING e HANSMIRE 9.90 1.21 9.90exp(- _C) 
( 197 5) 2.93 

ATTEWELL 9.21 1. 30 9.21exp( -~) 
( 1977) 3.38 
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[ I( x r] 1.45exp --
2 1.6+ 0.18x 

RÉSENDIZ e ROMO 9.60 - + 
(1981) [ 1( X n 8 15ex --

· P 2 1.23 + 0.43x 

MINI-TÚNEL DE SÃO 10.70 1. 68 
10.70exp( -~) 

PAULO 5,7 

6.6.2 Interpretação dos resultados de campo 

associar 

A cada etapa da construção de um túnel 

fontes distintas de movimentos na massa de 

pode-se 

solo de 

acordo com o método construtivo adotado. O conhecimento da 

ordem de grandeza relativa dos deslocamentos correspondentes a 

cada fase permite um controle mais eficiente dos mesmos e, 

conseqüentemente, dos recalques gerados na superfície pela 

escavação. 

Este tipo de anãlise foi feito pela primeira vez por 

Cording e Hansmire (1975) para túneis escavados sob a proteção 

de uma couraça. Para este caso os autores propuseram as 

seguintes etapas, sempre definidas em relação a uma seção 

genérica fixa. 

1) Aproximação da frente de escavação; 

2) Passagem da couraça sob a seção; 

3) Durante a instalação do revestimento; 

4) Após a instalação do revestimento; 

Para este mesmo método de análise podem ser 

identificadas as seguintes fontes de deslocamentos: 

1) Alívio de tensões devido à retirada de material na 

frente.de escavação; 

2) Avanço da couraça: deslizamento entre a superfície 

externa da couraça e o solo, desvios do alinhamento durante a 

sua operação, esforços causados pelo seu avanço; 

3) Preenchimento total ou parcial do espaço vazio entre o 

solo e o anel de revestimento deixado pelo avanço da couraça e 
I 

antes da introdução dos pedriscos e da nata de cimento; 

4) Deformações do revestimento pelo processo de interação 

solo-revestimento; 
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5) Deslocamentos provocados pelo processo de equilíbrio 

interno progressivo da massa de solo e processo de adensamento 

no caso de solos de baixa permeabilidade. 

As quatro primeiras estão relacionadas ao método 

construtivo adotado e a última ao tipo de solo que se está 

escavando. É de interesse, portanto, que se defina uma zona de 

influência em torno de uma seção transversal genérica, onde os 

detalhes de construção do túnel afetem diretamente as 

deformações nesta seção. Como' todas estas solicitações se 

transmitem de forma progressiva no subsolo, é de se esperar que 

a zona de influência em relação a recalques profundos seja 

distinta daquela referente a recalques superficiais. Além 

disso, deve-se esperar também que haja um intervalo de tempo 

entre a ocorrência dos movimentos próximos à escavação e a 

ocorrência dos movimentos correspondentes na superfície. Para 

túneis pouco profundos, no entanto, estas diferenças de tempo e 

de alcance dos efeitos entre a superfície e o nível da 

escavação, provavelmente não serão significativas e não devem 

gerar erros substanciais de análise mesmo que estes fatores não 

sejam considerados. 

Devido à forma observada do perfil de recalques 

superficiais na maioria dos túneis instrumentados, costuma-se 

associa-lo a uma curva gaussiana, em geral com resultados 

bastante satisfatórios. No caso histórico aqui analisado, não 

houve nenhuma simetria em relação ao plano central do túnel, 

devido à interferência do tráfego nas imediações. No entanto, 

como este é um fator externo muito particular e não pode ser 

representado quanti ta ti vamente . nem mesmo previsto, admiti u-se 

que o comportamento do solo sé) poderia ser estudado a partir 

dos deslocamentos registrados à direi ta do eixo e que, em 

condições normais, o perfil se apresentaria aproximadamente 

simétrico (Barbosa, 1983) . 

A representação do perfil de recalques superficiais 

por analogia à curva gaussiana é dada pela expressão 

reproduzida a seguir : 

p(x)= pmh.exp( ~ ;;: ) ( 6. 1) 

onde: 

x distância horizontal em relação ao eixo do túnel 

pm~ recalque máximo sobre o eixo do túnel 
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distância do ponto de inflexão ao eixo de simetria 

transvesal, onde o recalque teoricamente é 61% do 

valor máximo 

Para que se possa traçar esta curva, são necessários 

no mínimo dois pontos previamente fixados: o recalque 

superficial máximo (pm~) e a distância do eixo transversal ao 

ponto de inflexão (i). 

Ao invés de determinar estes pontos diretamente a 

partir dos valores dos deslocamentos medidos, optou-se por 

ajustar uma curva a estes valores e s6 então verificar se 

poderia ser aproximada de forma razoável por uma curva 

gaussiana. Feito este ajuste gráfico, foi adotado o seguinte 

procedimento para todas as curvas: 

1) Obtenção de p~ a partir da curva ajustada; 

2) Cálculo de p = 61% pm~; 

3) Obtenção do valor de x correspondente ao recalque assim 

calculado, a partir da curva ajustada, ou seja, i; 

4) Traçado da curva gaussiana por pontos espaçados de 0,50 

m, com os valores de pm~ e i determinados acima. 

6.7 Simulação Numérica da Escavação 

O método dos elementos finitos, devido à sua 

capacidade de simular condições de contorno e sequências 

construtivas variadas, permitindo o uso de diferentes modelos 

constitutivos, tem possibilitado a análise com sucesso, de 

di versas obras de engenharia. Devido a estas características 

este foi o método empregado no presente trabalho. Os resultados 

obtidos foram comparados com os resultados medidos no campo e 

com os-calculados por meios analíticos. 

6.7.1 Simulação do processo construtivo 

O comportamento do 'solo frente à escavação de um 

túnel é um problema essencialmente tridimensional. Alguns 

fatores são determinantes para que este efeito se verifique: o 

efeito do avanço da obra através do maciço, o processo 
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construtivo, a reação não-linear do maciço, etc. Embora 

altamente desejável, a simulação tridimensional de túneis por 

elementos finitos ainda é restrita. Isto se deve aos altos 

custos computacionais e à dificuldade encontrada na preparação 
I 

dos dados de entrada e na interpretação dos resultados. 

A grande maioria dos estudos restringem-se a análises 

bidimensionais no estado plano de deformação, onde através de 

artifícios procura-se minimizar este efeito tridimensional. O 

artifício aqui empregado consistiu na análise transversal e 

longitudinal do túnel. 

O estado inicial de tensões foi admitido geostático. 

Para a sua determinação foram consideradas as massas 

específicas de cada camada do subsolo. Para os cálculos dos 

deslocamentos e tensões decorrentes da escavação do túnel 

considerou-se o subsolo constituído apenas pelo solo residual 

(Figura 6.8), visto que os métodos analíticos aqui considerados 

para comparação só levam em conta este material. 

Procurou-se simular através do método dos elementos 

finitos cada etapa da construção do mini túnel, de acordo com a 

técnica executiva do mesmo. 

No caso da análise transversal (seção 6.7.3) os 

elementos interiores à abertura foram removidos em uma única 

etapa, com modificação da rigidez dos elementos adjacentes à 

abertura para simular a colocação do revestimento; o que é 

bastante razoável considerando-se o método construtivo 

utilizado. 

Foram estudados na análise longitudinal (seção 6.7.4) 

os deslocamentos sofridos na superfície do terreno, quando se 

considera a escavação com posterior simulação da instalação do 

revestimento. 

Considerando como um problema de deformação plana, 

procurou-se elaborar as malhas destas análises com um 

refinamento razoável para a solução do problema e compatível 

com a capacidade de memória do computador utilizado, IBM 3090 

do Centro de Processamento de Dados da Universidade Estadual de 

Maringá. 

O programa utilizado não conta com elementos de 

junta, o que impossibilitou representar o efeito da interação 

solo-revestimento. Também a injeção de pedriscos entre o 

revestimento e o solo não foi considerada. 
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6.7.2 Modelagem dos materiais envolvidos 

A modelagem deste solo deveria ser feita com o 

auxilio de dois ensaios de compressão triaxial e um de 

compressão isotrópicaf conforme visto no Capítulo 5. 

Como o objetivo desta dissertação não é a 

determinação, em laboratório, destes parâmetros, optou-se por 

estudar casos históricos onde aparecessem materiais com 

características semelhantes a este solo residual da cidade de 

São Paulo. Assim, foram pesquisados Lade (1977), 

Lade e Kim (1988b) f Zornberg (1989), Parreira 

Lade (1979) f 

(1991). Estes 

fornecem uma quantidade razoável de valores para os parâmetros 

necessários à aplicação do modelo. 

Considerando características comuns aos solos 

analisados com o solo residual em estudo, e comparando-se 

resultados obtidos com a instrumentação instalada na seção 

escolhida do caso histórico, obtém-se os valores dos parâmetros 

que serão utilizados para as análises subsequentes. Todos estes 

parâmetros são admensionais. 

TABELA 6.6 - Parâmetros do solo residual e revestimento 

correspondentes ao modelo elasto-plástico de 

La de 

Parâmetros Solo Residual Revestimento 

Kur 1526 166.000 

Elástico n 0,61 ofo 
u 0,17 0,20 

Colapsivel p 0,00408 
p c 1000 

L E ruptura Tl, 254,80 

A X m 0,992 I 

s p sl 1,35 

T A potencial sz -0,16 

I N elástico t1 -253,64 

c s t? 45,23 

o I p 0,043 

s v endureci- 1 1,883 

A mento a. 6,11 

B -0,70 
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necessários 

Lade e Kim 

Estes valores (Tabela 6.6) também foram testados para 

melhor simular o seu comportamento. Os valores contidos nesta 

Tabela serão utilizados para as análises a seguir. 

6.7.3 Análise transversal da escavação 

Com o intuito de analisar os deslocamentos ocorridos 

na superfície do terreno transversalmente à escavação do túnel, 

adotou-se a malha de elementos finitos que está representado na 

E 

8 
& 

X 

e-4 EL!:MENT'05 

21Q P()l'\fT'QS N00Al5 

-e. 1:eo 

FIGURA 6.10- Malha de elementos finitos utilizada para a 

análise transversal da escavação 
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Figura 6.10. Todas as demais características da malha estão 

ilustradas nesta Figura. 

Seria aconselhável estudar a influência de um maior 

refinamento da malha utilizada assim como de se extender os 

limites da mesma. No entanto, a capacidade de memória do 

equipamento utilizado limitou a análise às dimensões aqui 

indicadas, mesmo tendo-se recorrido ao processo de segmentação 

do código do programa para aumentar a quantidade de memória 

disponível. 

Com os parâmetros indicados na Tabela 6.6 foram 

feitos cálculos utilizando os modelos elástico e elasto

plástico. 

Com os métodos analíticos escolhidos, em função de 

suas equações resultantes após análise de casos históricos 

semelhantes, montou-se um gráfico com as curvas de 

instrumentação adaptadas e os resultados das análises numéricas 

para verificação dos deslocamentos na superfícies do terreno, 

como mostra a Figura 6.11. 

Existem dois aspectos importantes relacionados à 

previsão dos recalques na superfície do terreno causados pela 

escavação de túneis em solo. O primeiro deles diz respeito à 

ordem de grandeza dos recalques máximos resultantes da 

escavação, e o segundo à forma como os recalques se distribuem 

ao longo de um plano vertical. 

Caso a curva de distribuição apresente uma 

declividade muito acentuada, mesmo para deslocamentos máximos à 

primeira vista aceitáveis, podem ser produzidos recalques 

diferenciais significativos, acarretando sérios problemas para 

as fundações e estruturas situadas nas proximidades da obra. 

Neste ítem procurou-se analisar conjuntamente um 

grupo de métodos de previsão de recalques (métodos analíticos) 

quanto aos fundamentos básicos, compará-los com a 

instru~entação instalada deste caso histórico e por fim, 

aplicar o modelo elasto-plástico na simulação numérica desta 

mesma obra. 

Os resultados das análises numéricas foram obtidos a 

partir de estudos sobre casos hitórícos com características 

semelhantes observando-se inicialmente o valor do recalque 

máximo sobre o eixo do túnel. 

Na análise elasto-plástica realizada, verifica-se 

pela Figura 6.11 que o valor do recalque máximo assim calculado 
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corresponde ao valor obtido pela instrumentação de campo, ao 

passo que os resultados da análise elástica é um tanto 

conservador, mantendo-se superior em relação à outra análise. A 

diferença de resultados entre estes modelos é decorrente de 

variações na lei tensão-deformação, muito simplista no modelo 

0~------~~~~~~~~~ 
1 

2 

-

1 2 

Elástico 
Elasto-plástico 
Instrumentação 
Litwiniszyn 
Peck 
Cording & Hansmire 
Attewell 
Resendiz & Romo 

5 6 

Distância (m) 

FIGURA 6.11- Comparação entre os recalques superfíciais 

obtidos através de métodos numéricos, analí

ticos e instrumentação de campo. 

elástico e mais realística no elasto-plástico. Além disso, o 

modelo elasto-plástico de Lade incorpora certos parâmetros que 

representam melhor o comportamento real do solo analisado. Dos 

resultados obtidos com a instrumentação de campo, fez-se um 

ajuste através da curva de Gauss para melhor representação 

destes valores (seção 6.6.2). 

Percebe-se assim que embora os resultados dos 

cálculos numéricos tenham sido praticamente idênticos aos 

resultados de instrumentação de campo (a menos do modelo 

elástico, que foi mais conservador), com relação aos recalques 

máximos sobre o eixo do túnel, o mesmo não ocorreu com relação 

à forma de distribuição destes recalques. As dificuldades 

encontradas para modelar o subsolo homogêneo, o número rela

tivamente grande de parâmetros envolvidos, aliado à limitações 

impostas pelo equipamento utilizado, tenham talvez levado a 

estes resultados. Cabe destacar que para se chegar até as 
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curvas obtidas foram necessárias muitas análises intermediárias 

variando-se os parâmetros contidos na Tabela 6.6. Estas 

análises, por vezes, descaracterizavam completamente a curva de 

recalques superficiais, indicando que os parâmetros envolvidos 

neste modelo eram muito sensíveis a variações bruscas em torno 

do seu valor real. 

Dentre os métodos analíticos utilizados para 

comparação, o de Résendiz e Romo (1981) foi o que apresentou 

resultados mais próximos ao dos modelos numéricos, tanto para o 

valor do recalque máximo sobre o eixo do túnel quanto para a 

forma de distribuição de recalques superficiais. Em ambos os 

casos, a curva de distribuição apresenta uma declividade bem 

menos acentuada do que a obtida pela instrumentação. Percebe-se 

dai a ocorrência de recalques diferenciais bastante inferiores 

aos da realidade. 

Nos demais métodos analíticos utilizados para 

comparação percebe-se uma variação relativamente grande tanto 

nos valores dos recalques superficiais máximos quanto na forma 

de distribuição dos recalques. Assim, toma lugar a 

subjetividade na adoção de determinados parâmetros utilizados 

nestes métodos a partir de casos hitóricos semelhantes. 

Ainda com relação à análise transversal e utilizando

se a malha da Figura 6.10 fez-se um estudo comparativo entre os 

deslocamentos laterais ao final da construção obtidos através 

de instrumentação de campo realizada pelo inclinômetro PS2-2S 

da Figura 6. 9 e resultados de cálculos utilizando-se modelos 

elástico é elasto-plástico. Estes resultados serão apresentados 

na Figura 6.12. 

Com os resultados fornecidos por este inclinômetro, 

que se situa a 1, 5 m à direita do eixo do túnel, percebe-se 

novamente que os resultados da análise elástica são mais 

conservadores que os da elasto-plástica. Este fato pode ser 

atribuído aos mesmos motivos de.scritos anteriormente na análise 

transversal. 

Contudo, os resultados da análise elasto-plástica 

passam a exibir um comportamento bastante próximo ao da 

elástica a partir de uma profundidade aproximada de 2,0 m. Esta 

aproximação entre os resultados das análises numéricas indicam 

que ambas sofreram efeitos de modelagem do subsolo e utilização 

de hipóteses simplificadoras, embora os resultados convirjam 

para os valores finais fornecidos pela instrumentação. 
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8 10 
Profundidade (m) 

~Dados de 
Instrumentação 

FIGURA 6.12 - Comparação entre os dados de instrumentação 

e os resultados numéricos para os 

deslocamentos laterais 

Para se conseguir 'uma representação completa e 

contínua, através de análises numéricas, das curvas de 

instrumentação, sejam de recalques superficiais ou 

deslocamentos laterais, é condição indispensavel que os 

parâmetros utilizados no modelo de cálculo sejam os mais 

realísticos possíveis. Acredita-se decorrer dai as diferenças 

verificadas entre os dados de instrumentação e os resultados 

numéricos obtidos para alguns trechos destas curvas. 

6.7.4.Análise longitudinal da escavação 

Para a verificação longitudinal do comportamento do 

maciço frente à solicitação causada pela escavação do túnel, 

utilizou-se a malha indicada na Figura 6.13. 

Como não se dispõe de muitos dados de instrumentação 

de campo para esta seção, a menos do recalque máximo sobre o 

eixo do túnel, a mesma será simulada através do modelo numérico 

elasto-plástico de Lade. 
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cálculo consideremos uma seção 

fronteira lateral esquerda e a 

escavação simulada através de uma etapa com colocação de 

revestimento até esta seção. O solo e o revestimento serão 

representados pelos parâmetros contidos na Tabela 6.8. 

Os resultados obtidos estão representados na Figura 

6.14. 

1 2 a .. 5 fS 1 8 9 10 11 12 13 14 15 U5 

-s- Análise elasto-plástica 
DistSnda [m) 

com revestimento 

FIGURA 6.14 - Resultados obtidos para a seção 

longitudinal do túnel 

Como era de se esperar, os maiores deslocamentos 

verticais ocorrem sobre o eixo do túnel, comprovando ser esta 

região a mais crítica durante a execução deste tipo de obra. 

Entre o deslocamento vertical máximo e o deslocamento 

vertical ocorrido a 14, O m do eixo do túnel, nota-se que a 

diferença entre ambos é pequena, aproximadamente 12 mm. Esta 

difere~ça torna-se ainda menor quando considerada em termos de 

recalques diferenciais que poderiam ocorrer em estruturas 

situadas na superfície e/ou interior do maciço. 

Com a escavação avançando 8,0 m no interior do 

maciço, percebe-se que o recalque máximo verificado sobre o 

eixo do túnel é de 11,8 mm, bastante próximo ao valor fornecido 

pela instrumentação de campo (10,7 mm), como visto na seção 

6.7.3. Nota-se também pela Figura 6.14 que os valores dos 

recalques superficiais tendem a se tornar constantes quando a 
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frente de escavação avança pelo maciço. Isto demonstra um novo 

estado de equilíbrio entre os esforços atuantes no maciço após 

a perturbação causada pela escavação do túnel. 

Por outro lado, quando a escavação atinge a região da 

seção S, percebe-se que esta região já sofreu deslocamentos 

devido à estas mesmas perturbações já citadas. 

Cabe destacar aqui que os deslocamentos provocados 

pela simulação da escavação do túnel não sofreram grandes 

influências da fronteira direita da malha utilizada, visto que 

os valores destes deslocamentos são nulos próximos a esta 

fronteira. 

Um fato significativo é a mudança drástica de rigidez 

no contato entre o solo e ·o revestimento do túnel. Nos 

elementos que representam o revestimento nesta análise não 

foram previstos elementos-juntas. Outro problema que poderia 

ocorrer é a diferença de dimensão entre os elementos que 

representam o revestimento e os que representam o solo. Neste 

caso analisado, porém, nenhum destes efeitos foram verificados 

diretamente, como se observa na Figura 6.14. 

6.8 Análise Paramétrica Utilizando o Modelo 

Elasto-Plástico de Lade 

Foram selecionados alguns casos históricos de solos 

e/ou materiais geológicos que foram modelados para aplicação do 

modelo elasto-plástico de Lade. 

Considerando-se a malha da Figura 6.15, será feita a 

remoção dos elementos representantes da abertura para cada um 

dos materiais considerados. Estes ma terias encontram-se 

relacionados na Tabela 6. 7 e comparar-se-ão os deslocamentos 

superficiais máximos verificados sobre o eixo do túnel. Os 

materiais a serem utilizados nesta análise paramétrica foram 

obtidos de alguns autores, como se verá a seguir. 

Realizando análises elástica e elásto-plástica para 

cada material, comparam-se os valores finais do deslocamento 

superficial sobre o eixo do túnel, como mostra a Figura 6.16. 
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FIGURA 6.15- Malha de elementos finitos utilizada para 

análise paramétrica 

TABELA 6.7- Caracterização dos materiais utilizados 

na análise paramétrica 

Parâmetros 1 2 3 4 5 6 

90 

K,,r 98.50 153.97 370.0 1680.0 1520.0 1580.0 

Elásticos n -0.15 0.57 0.72 0.57 0.34 0.49 

\) 0.27 0.27 0.27 0.20 0.20 0.20 



colapisivel p 0.0387 0.0199 0.047 0.86 0.74 

p E ruptura n~ 138.40 133.63 22.0 80.0 280.0 

L X m 1. 24 0.88 o. 40 0.23 o. 423 

A p potencial s, 0.30 o. 41 0.80 1.2 1. 98 

s A plá3tico s., 0.19 0.0 0.0 -2.95 -5.90 

T N t, 31.39 3. 68 -0.35 8.45 0.0 

I s t., -58.72 -17.47 0.42 0.44 0.41 

c I endureci- p 0.40 o. 414 0.15 0.12 0.50 

o v mento 1 0.37 0.446 LO 1.16 1. 09 

s o a 0.90 1. 65 1. 58 3.0 2.22 

s 13 0.0 0.0 0.0 0.060 -0.023 

1) Argila Vermelha (Parreira, 1991) 

2) Argila Vermelha (Zornberg, 1989) 

3) Grundite Clay (Lade, 1977) 

4) Sacramento River Sand (Lade, 1979) 

5) Crushed Napa Basalt (Lade e Him, 1988b) 

6) Painted Rock Material (Lade, 1977) 

O r-------------------------------------------------~ 

6 o 

-A-Argila Vermelha 1 
-8- Argila Vermelha 2 + •Gnmdite Clay 
~ 'S3cramento R Sand '""*" 'Crushed N. BasaU + 'Painted R Materi81 

10 12 14 16 
Distância (m) 

(a) Modelo elasto-plástico 
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0.63 

101.0 

0.21 

3.9 

-2.34 

2.80 

0.44 

0.12 

1.38 

3.45 

-0.033 
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(b) Modelo elástico 

FIGURA 6.16 - Comparação entre os deslocamentos 

superficiais máximos obtidos na análise 

paramétrica 

Dos resultados da análise elasto-plástica percebe-se 

claramente que o parâmetro Kur é responsável pelo valor máximo 

do recalque sobre o eixo do túnel considerado. Na análise 
I 

elástica este fato não é notado precisamente, havendo uma 

inversão entre as posições das curvas da Argila Vermelha 2 e da 

Grundíte Clay. 

Nota-se pelos valores dos parâmetros contidos na 

Tabela 6.7 que a variação dos mesmos é muito grande para 

materiais de comportamento muito próximo. 

Além disso, a validade dos parâmetros necessários 

para a utilização do modelo de Lade, assim como de qualquer 

outro modelo que necessite de resultados de ensaios 

laboratoriais, fica dependente da qualidade de realização e de 

normalização utilizada durante o ensaio. 
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Capítulo 7 -CONCLUSOES E -RECOMENDAÇOES 

O modelo aqui utilizado revelou ser capaz de 

reproduzir com precisão satisfatória, os deslocamentos 

observados. Para o método de análise empregado foi adotado um 

enfoque integrado, envolvendo dados de campo, simulação 

numérica e resultados analíticos. Este método mostrou-se de 

grande valor para melhor compreensão do comportamento de túneis 

rasos em solo. 

O estudo do comportamento de escavações de túneis em 

solo torna-se complexa devido à multiplicidade de variáveis 

envolvidas na interação entre o solo e a estrutura de suporte. 

Por esse motivo, o método dos elementos finitos, que apresenta 

a capacidade de permitir uma simulação realística do complexo 

comportamento da escavação de túneis em solo, foi escolhido 

como método de análise. 

Considerando-se os resultados obtidos durante as 

diversas etapas do presente trabalho, pode-se afirmar: 

a) O elemento isoparamétrico quadrático de oito nós 

permite boa representação de contornos irregulares. 

b) No estudo da localização das fronteiras finitas (seção 

6. 2. 3) observa-se claramente que os valores dos deslocamentos 

no contorno da superfície escavada convergem rapidamente quando 

a fronteira da malha se si tua a uma distância aproximada de 

seis vezes o raio do túnel. 

c} Seria preciso, para que o modelo de Lade representasse 

realisticamente as camadas de solo atravessadas pela escavação 

do túnel, que se fizessem os ensaios de laboratório necessários 

para a determinação dos parâmetros envolvidos no cálculo. 

Assim, a aproximação dos parâmetros reais do solo analisado por 

outros pesquisados pode afetar os valores dos resultados 

obtidos, afastando-se dos dados de instrumentação de campo ou 

mesmo dos métodos analíticos. 
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d) O programa aqui utilizado apresenta vários recursos, o 

que possibilitaria análises mais complexas. O fator limitante 

nestas análises fora a determinação dos parâmetros a serem 

usados no modelo de Lade. A pesquisa por valores que se 

aproximassem o mais 

analisado deixou um 

possível 

pouco a 

da realidade do caso histórico 

desejar, devido à quantidade 

relativamente ampla de variáveis envolvidas. Nota-se claramente 

este efeito na seção 6.8, onde se verifica a grande variação 

entre os valores de deslocamentos finais obtidos para os 

diferentes tipos de materiais geológicos. 

e) Com relação aos deslocamentos laterais, observa-se que 

os valores obtidos através da análise elástica são mais 

conservadores que os da análise elasto-plástica. Isto se 

justifica pelo fato de o modelo elástico não representar 

realisticamente o comportamento do maciço devido à sua 

simplicidade de formulação e ausência de parâmetros que 

realmente represente as características comportamentais dos 

solos. 

Com base nas observações feitas neste trabalho, faz

se as seguintes sugestões: 

a) Os resulta dos foram obtidos através da análise de um 

único caso histórico. Portanto seria de interesse verificar a 

validade através da análise de outras obras simulares; 

b) Determinação precisa do coeficiente de empuxo lateral a 

partir de retro-análise e simulação numérica de maciços; 

c) Estudo do comportamento de túneis admitindo que a 

resistência à tração do maciço é nula, o que é razoável para 

solos e principalmente em maciços rochosos com numerosas 

famílias de descontinuidades; 

d) Análise do comportamento de túneis em solo e rocha 

quando considerada a presença de águas subterrâneas; 

e) Estudo de túneis considerando o efeito do contato solo

revest;imento; 

f) Análise de túneis considerando modelos reológicos 

visco-elástico ou visco-plástico, de forma a considerar a 

relaxação e a deformação lenta do maciço e também simular de 

forma mais correta a construção de revestimentos provisório e 

permanente; 

g) Análise da influência de chumbadores no estado de 

tensão e deformação ao redor do túnel. Verificar diferenças 

entre a simulação de chumbadores através de cargas concentradas 
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aplicadas aos nós de elementos bidimensionais e através de 

cargas concentradas aos nós de elementos barra; 

h) Estudo, com relação à análise elasto-plástica, sobre a 

tolerância e o número de incrementos a serem adotados em função 

do tipo de túnel e da precisão desejada para projetos; 

i) O modelo elasto-plástico de La de tem se consagrado 

devido principalmente à reprodução do comportamento de 

materiais arenosos. Logo, seria desejável comparar o seu 

desempenho com os de outros modelos. 

j) Comparação dos di versos modelos de comportamento dos 

solos com resultados de ensaios com diferentes trajetórias de 

tensões, nos ensaios de compressão triaxial cúbicos ou de 

deformação plana, principalmente em modelos elasto-plásticos 

que carecem de estudos experimentais; 

k) Inclusão de elementos com número variável de pontos 

nodais para reduzir o número 'total 

consequentemente reduzir o tempo 

cálculos; 

de grau de liberdade 

computacional para 

e 

os 

1) Inclusão dos elementos infinitos para reduzir a 

dimensão do meio a ser analisado, o que traria uma vantagem 

análoga ao caso anterior; 

m) Inclusão do elemento unidimensional para representar o 

revestimento; 

n) Utilização do artifício da rigidez equivalente quando 

ocorrer mudanças drásticas de rigidez entre elementos 

adjacentes durante a simulação da escavação de túneis 

revestidos. 



96 

A ' 8 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

ADACHI,T. and KOJIMA,K. (1989): Estímatíon of Desígn Parameters 

for Earth Tunnels, in: International Conference on Soil 

Mechanics and Foundation Engineering, 12, Anais, Rio de 

Janeiro, 2:771-774. 

ADACHI,T. TAMURA, T and SHINKAWA, M (1982): Analytícal and 

Experimental Study on Tunnel Support System, in: 

International Conference on Numerical Methods in 

Geomechanics, 4, Anais, Edmonton, 2:513-522. 

ALMEIDA,M.S.S. (1979): Análise Elasto-Pástíca de Túneis pelo 

11étodo dos Elementos Finitos, Rio de Janeiro, COPPE-UFRJ, 

246 p. (Dissertação de Mestrado). 

ATTEWELL,P.B. (1977): Ground 11ovements Caused by Tunnellíng in 

Soíl, Proc. Conference of Large Ground Movements and 

Structures, Cardiff, UK, 167p. 

AZEVEDO, R. F. (1983): Centrífuga] and Analytícal 11odellíng of 

Excavatíons in Sand. Boulder, Universidade de Colorado, 205p 

(Tese de Doutorado). 

AZEVEDO, R. F. e FARIAS, M. M. (1986): Previ são das 

Características de Deformabílídade e Resistência de Areias 

por um 11odelo Elasto-Plástíco. In Anais do VIII Congresso 

Brasileiro de Mecânica dos Solos e Engenharia de Fundações, 

Porto Alegre, ABMS, v.1, p.45-56. 

AZEVEDO FILHO, R. N. (1990): Análise do Comportamento de 

Barragens pelo 11étodo dos Elementos Finitos Utilizando um 

Modelo Elasto-Plástíco. Rio de Janeiro, PUC, 204p 

(Dissertação de Mestrado). 



BAGNOLI,F. (1980): Sobre 

Instrumentação de Túneis 

(Dissertação de Mestrado) 

os 

em 

Modelos 

Solo, São 

de Cálculo 

Paulo, EPUSP, 

97 

e a 

106p. 

BARBOSA,M.C. (1983): Recalques Superficiais Gerados pela 

PUC, 163 p. Escavação de Túneis em Solo, 

(Dissertação de Mestrado) . 

Rio de Janeiro, 

BATHE, K.J. and WILSON, E.L. (1977): Numerical Methods in 

Finite Element Analysis, New Jersey, Prentice-Hall Inc., 528 

P· 

BAUMANN,Th. (1988): Numerical Analysis and Reality in 

Tunnelling - Verification by Measurements, in: International 

Conference on Numerical Methods in Geomechanics, 6, Anais, 

Innsbruck, 3: 1457-1464. 

BREBBIA, C. A. e CONNOR, J. J. ( 197 5) : Jvfetodos de los Elementos 

Finitos en la Ingenieria Civil, Centro de Perfeccionamiento 

Profesional y Empresarial, Madrid, 260p. 

BROOKER, E.W. and IRELAND, H.O. (1965): Earth Pressures at Rest 

Related to Stress History, Canadian Geotechnical Journal, 

v.2, n° 1, pp 1-115. 

CAPPELLARI,G. and OTTAVIANI,M. (1982): Predicted Surface 

Settlements Due to Shield Tunnelling with Compressed Air, 

in: International Conference on Numerical Methods in 

Geomechanics, 4, Anais, Edmonton, 2:531-536. 

CELESTINO,T.B.; BURIN, S. M.; CLEMENTE, L. G. e FERNANDEZ, A. 

A. (1-990): Utilização de Dados de Instrumentação no Projeto 

de Túneis Urbanos, in: Simpósio sobre Instrumentação 

Geotécnica de Campo, Anais, Rio de Janeiro, 1:231-238. 

CHEN,W.F. and BALADI,G.Y. (1985): Soil Plasticity - Theory and 

Implementation, Amsterdam, Elsevier Science Publisher B.V., 

231 p. 

CHEUNG,Y.K. and YEO,M.F.(1979): A Practical Introduction to 



98 

Finite Element Analysis, London, Pitman Publishing Ltd, 180p 

CLOUGH,G.W. and SCHMIDT,B. (1981): Desígn and Performance of 

Excavations and Tunnels in Soft Clay, in: Soft Clay 

Engineering, Ed E.W. Brand e R.P. Brenner, Amsterdan, 

Elsevier Scientific Publishing Company, Capítulo 8: 596-634. 

CLOUGH, G. W. and WOODWARD, R. J. ( 1967) : Analysis of 

Embankment Stress and Deformations, Journal of the Soil 

Mechanics and Foundation Division, ASCE, V.93, SM4, pp 529-

549 

COOK,R.D.(1974): Concepts and Applications of Finite Element 

Analysis, 2a Edição, New York, John Wiley and Sons, 402 p. 

CORDING, E.J. (1974): Measurement of Displacements in Tunnels, 

in: International Congress of Engineering Geology, 2, Anais, 

São Paulo, Association of Engineering Geology, 2:3.1-3.15. 

CORDING,E.J. and HANSMIRE,W.H. (1975): Displacements Around Soft 

Ground Tunnels, in: Congresso Panamericano de Mecanica de 

Suelos e Ingenieria de Fundaciones, 5, Anais, Buenos Aires, 

4: 571-633. 

DAVIS,E.H.; GUNN, M. I.; MAIR, R. J. and SENEVIRATNE, H. N. 

(1980): The Stability of Shallow Tunnels and Underground 

Opening in Cohesive Material, Geotechinique, 30(4): 397-416. 

DE MELLO,V.F.B. (1981): Proposed Bases for Collating Experiences 

for Urban Tunnelling Design, in: Symposium on Tunnelling and 

Deep Excavation in Soil, Anais, São Paulo, 197-235. 

DE MOOR, E.K. and TAYLOR,R.N. (1989): Model Studies of the 

Behoviour of Deep Tunnels in Clay, in: International 

Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, 12, 

Anais, Rio de Janeiro, 3:909-912. 

DESAI,C.S. (1971): Nonlinear Analysis Using Spline Function, 

Journal of the Geotechnical Engineering Division, ASCE, v. 

97, n° SM10, pp 1461-1480. 



99 

DESAI,C.S. (1972): Theory and Applicatíons of the Fíníte Element 

Method in Geotechnical Engíneeríng, State-of-the-Art Report, 

in: WES-Symposium on Applications of the Finite Element 

Method in Geotechnical Engineering, Vicksburg, 3-90. 

DESAI,C.S. and CHRISTIAN,J.T. (1977): Numerical Methods in 

Geotechnical Engineering, New York, McGraw-Hill, 783 p. 

DESAI, C.S. and SIRIWARDANE, H.J. (1984): Constitutive Laws for 

Engineering Materiais with Emphasis on Geologic Materiais, 

Prentice-Hall Inc, 468p. 

DRUCKER, D. C. (1950): Some Implications of Work-Hardening and 

Ideal Plasticity. Quartely Journal of Applied Mathematics, 

v.7, pp. 411-418. 

DUNCAN,J.M. (1980): Hiperbolic Stress-Strain Relationships, in: 

Limit Equilibrium, Plasticity and Generalized Stress-Strain 

in Geotechnical Engineering, Hontreal, ASCE, pp. 443-460. 

DUNCAN,J.M. and CHANG,C.Y. (1970): Non-Línear Analysis of 

Stress and Strain in Soils, Journal of the Soil Hechanics 

and Foundation Division, ASCE, SM-5, v.96, pp.1629-1653. 

FEIJÓO, R.A. y TAROCO, E. (1980): In troducción a P lasticidad y 

su Formulación Variacional, in Escola de Hatemática 

Aplicada - Hétodos Variacionais em Hecânica dos Sólidos, 2, 

Anais, Laboratório de Cálculo/CBPF, Rio de Janeiro, 2 : 5 -

156. 

FUJII,J. (1976): Método dos Elementos Finitos Aplicados ao 

Pro);;lema de Escavação, Rio de Janeiro, COPPE-UFRJ, 309 p. 

(Dissertação de Hestrado) . 

GUTTLER, U.; PIEPENBREIER, G. ahd JESSBERGER, H. L. (1989): The 

Effect of Footing Foundatioh Loads on the Design of Tunnel 

Linings, in: International Conference on Soil Hechanics and 

Foundation Engineering, 12, Anais, Rio de Janeiro, 2:921-

924. 



100 

HANSMIRE, W. H. (1984): Example Analysis for Circular Tunnel 

Linings, in: Tunnelling in Soil and Rock, New York, K. Y .LO, 

ASCE, 30-45. 

HENKEL, D.J. and SOWA, V.A. (1963): The Influence of Stress 

History on Stress Paths in Undrained Triaxial Tests on Clay, 

ASTM, STP 361, pp. 180-291. 

HINTON,E. and OWEN,D.R.J. (1977): Finite Element Programming, 

London, Academic Press Inc, 305 p. 

HINTON,E. and OWEN,D.R.J. (1979): An Introduction to Finite 

Element Computations, Great Bri tain, Pineridge Press LTD, 

385p. 

KAISER,P.K. and HUTCHINSON,D.E. (1982): Effects of Construction 

Procedure on Tunnel Performance, in: International 

Conference on Numerical Methods in Geomechanics, 4, Anais, 

Edmonton, 2: 561-570. 

KANJI, M.A. (1981): Surface Displacements Due to Tunnelling, in: 

Symposium on Tunnelling and Deep Excavation in Soils, São 

Paulo, pp. 153-195. 

KU1, H.K. and LADE, P.V. (1988): Single Hardening Constitutive 

Model for Frictional Materials, I. Plastic Potential 

Function, Computers and Geotechnics, v.5, n° 4, pp. 307-324. 

KOCHEN,R. (1989): Contribuição ao Dimensionamento 

Revestimento de Túneis Rasos em Solos, São Paulo, 

p. (Tese de Doutorado). 

do Pré

EPUSP, 447 

KONDNER,R.L. (1963): Hyperbolic Stress-Strain Response: Cohesive 

Soils, Journal of the Soil Mechanics e Foundation 

Engineering Division, ASCE, 89, (SM 1) :115-143, New York. 

KONDNER,R.L. and ZELASKO,J.S. (1963a): A Hyperbolic Stress

Strain Formulation for Sands, in: Pan-American Conference on 

Soil Mechanics and Foundation Engineering, 2, Anais, Brasil, 

1:289-324. 



101 

KONDNER,R.L. and ZELASKO,J.S. (1963b): Voíd Ratío Effects on the 

Hyperbolíc Stress-Straín Response of a Sand, Laboratory of 

Shear Testing of Soils, Special Technical Publication, ASTMr 

Ottawa, (361) :250-257. 

KOVARI,K. (1979): Basíc Consíderatíons on the Desígn of 

Underground Operíngs, Zurich, Iabse Surveys, S-10/79, 23 p. 

LADE, P.V. (1977): Elasto-Plastíc Stress-Straín Theory for 

Cohesíonless Soíl wíth Curved Yíeld Surfaces, International 

Journal of Solids and Structures, V.13, pp 1019-1035. 

LADE,P.V. (1979): Stress-Straín Theory for Normally Consolídated 

Clay, in: International Conference on Numerical Methods in 

Geomechanics, 3, Anais, Aachen, 4:1325-1337. 

LADE, P. V. and ASCE, A. M. (1978): Predíctíon of Undraíned 

Behavíor of Sand. Journal of the Soil Mechanics and 

Foundation Division, ASCE, v.104, No.GT6, pp. 721-735. 

LADE, P.V. and BOONYACHUT, S. (1982): Large Stress Reversals ín 

Tríaxíal Tests on Sends, in: IV International Conference on 

Numerical Methods in Geomechanics, Edmonton, pp. 171-181. 

LADE, P.V. and DUNCAN, J.M. (1973): Cubícal Tríaxíal Tests on 

Cohesíonless Soíl, Journal of the Soil Mechanics and 

Foundation Division, ASCE, v.99, SM10, pp. 793-812. 

LADE, P. V. and .DUNCAM, J. M. (1975): Elastoplastíc Stress

Straín Theory for Cohesíonless Soíl. Journal of the Soil 

Mechanics and Foundation Di vision, ASCE, v .101, No. GT10, 

pp. 1037-1053. 

LADE, P.V. and KIM, M.K. (1988a): Síngle Harderíng Constítutíve 

Model for Fríctíonal Materíals, II. Yield Criterion and 

Plastic Work Contours, Computers and Geotechnics, v. 6, pp. 

13-29. 

LADE, P.V. and KIM, M.K. (1988b): Síngle Harderíng Constítutíve 

Model for Fríctíonal Materíals, III. Comparisons with 



102 

Experimental Data, Computers and Geotechnics, v.6, pp.31-47. 

LADE, P.V. and ONER, M. (1982): Elasto-Plastic Stress-Strain 

Model Parameter Evalution and Predictions for Dense Sand, 

Results of International Workshop on Constitutive Relations 

for Soils, Grenoble. 

LADE, P.V. and PRANDEL, D. (1989): Comparison of Single and 

Double Hardening Constitutive Models for Frictional 

Materials, in: III International Symposium of Numerical 

Models in Geomechanics, Niagara Falls, pp. 147-154. 

LITWINISZYN,J. (1956): Application o f the Equation of 

Stochastic Processes to Mechanic of Loose Bodies, Arch. 

Mech. Stosow, vol. 8, pp 393-411. 

MEDEIROS, L. V. (1979): Deep Excavations in Stiff Soils. 

Edmonton, University of Alberta, 303p. (Tese de Doutorado). 

MINEIRO,A.J.C. (1985): Obras de Suporte. Túneis em Terrenos 

Brandos, in: Encontro Nacional de Geotecnia, I, Anais, 

Lisboa, 1: 85-125. 

MUIR WOOD, A.M. (197 5): The Circular Tunnel in Elastic Ground, 

Geotechinique, 25, 1, 115-127. 

MUIR WOOD,A.H. (1981): Tunnel, Design. Notes on Scope and 

Limitations, in: Symposiun on Tunnelling and Deep Escavation 

in Soil, São Paulo, pp. 01-1B. 

NORDAL,S. (1983): Elasto-Plastic Behaviour of Soils Analized by 

the Finite Element Method, Norwegian, Institute of 

Technology, 452 p. (Tese de Doutorado). 

O'ROURKE,T.D. (1984): Guidelines for Tunnel Lining Design, New 

York, Geotechnical Enginering. Division, ASCE, 82 p. 

ORTIGÃO, J. A. R. C. ( 1993) : Mecânica dos Solos dos Estados 

Críticos, LTC - Livros Técnicos e Científicos Editora LTDA, 

Rio de Janeiro, 368p. 



103 

OTEO,C.S. and MOYA,J.F. (1979): Settlements Induced by Tunnel, 

in: Miocenic Soft Rocks of Madrid, Proc. 4th Rock Mechanics 

Congress of the International Society of Rock Mechanics, 

Montreaux, Suiça, vol. 1, pp. 715-722. 

OTEO,C.S. and SAGASETA,C. (1982): Prediction of Settlements Due 

to Underground Operings, in: International Symposium on 

Numerical Models in Geomechanics, Anais, Zurich, pp.653-659. 

OWEN,D.R.J. and HINTON,E. (1980): Finite Elements in Plasticityr 

Swansea, Pineridge Press LTD, 594 p. 

PARREIRA, A.B. (1991): Análise de Túneis Rasos em Solo - O 

Túnel Mineiro Paraíso da Linha Paulista do Metropolitano da 

Cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, PUC, 286p. (Tese de 

Doutorado). 

PECK,R.B. (1969): Deep Excavations and Tunnellings in Soft 

Groundr State-of-the-art-Report, in: International Confe

rence on Soil Mechanics and Foundation Engineering, 7, 

Anais, Cidade do Mexico, 225-285. 

RAO,S.S.(1989): The Finite Element Method in Engineering, 2a 

Edição, London, Pergamon Press, 643 p. 

RÉSENDIZ,D. and ROMO,M.P. (1981): Settlements Upon Soft-Ground 

Tunnelling-Failures and Displacements, Résendiz and Romo 

(Eds), A. A. Balkema, Rotterdam, pp. 65-74. 

ROWE, R.K. (1985): The Effects of Soil Model on Calculated 

Settlements Due to Tunnelling, Discussion Session 1b, in: XI 

Int~rnational Conference of Soil Mechanics and Foundation 

Engineering, San Francisco, v. 5, pp 2635-2636. 

SCHMIDT, B. (1969): Settlements and Ground Movements Associated 

wi th Tunnelling in Soil, úni ver si ty of Illinois, 224 p. 

(Tese de Doutorado). 

SERMA.N,C. (1984): Sobre os Recalques Superficiais Causados pela 

Escavação de um Túnel em Solo Residual, Rio de Janeiro, 



104 

COPPE-UFRJ, 186 p. (Dissertação de Mestrado). 

SOUTO SILVEIRA,E.B. (1974): Metrôs e Túneis em Solos, in: 

Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos, V, Anais, São 

Paulo, 3(Tema 2): 23-96. 

SWEET,A.L. and BOGDANOFF,J.L. (1965): Stochastic Model for 

Predicting Subsidence, Journal of Eng. Mech. Di v., ASCE, 

vol. 91, EM2, pp. 21-45. 

SZÉCHY, K. ( 1970) : The Art of Tunnelling, Budapest, Akademiai 

Kiadó, 891 p. 

TIMOSHENKO, S. P. and GOODIER, J. N. (1970): Theory of 

Elastícity, 3th Edition, McGraw Hill Inc, Ney York. 

TSUTSUMI,M. (1975): Simulação de Escavação Escorada por meio de 

Elementos Isoparamétrícos, Rio de Janeiro, COPPE, UFRJ, 

142p. (Dissertação de Mestrado). 

WONG,K.S. and DUNCAN,J.M. (1974): Hiperbolic Stress-Strain 

Parameters for Nonlinear Finite Element Analysis of Stresses 

and Movements in Soil Masses, Report n° TE-74-3 to National 

Science Foundation, University of California, Berkeley. 

ZIENKIEWICZ,O.C. (1980): El Método de los Elementos Finitos, 

Tradução da 3a Edição, Spain~ Editorial Revertê S.A., 903 p. 

ZORNBERG, J.G. (1989): Análise por Elementos Finitos do 

Comportamento de Escavações Utilizando um Modelo Elasto-

Plástico, 

Mestrado). 

Rio de Janeiro, PUC, 280p. (Dissertação de 


