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Resumo
No dia 12/01/2007, uma importante ruptura durante as obras de
construção da Estação Pinheiros do Metropolitando de São Paulo, na fase
de escavação do rebaixo do túnel estação, provocou a morte de 7 pessoas.
Durante quase um ano e meio, análises, ensaios e estudos foram
desenvolvidos pelo grupo de consultores contratado pelo Consórcio
Construtor, formado pelas 5 maiores empreiteiras brasileiras, para
diagnosticar as causas do acidente.
O comportamento anisotrópico, com forte componente vertical, do tipo
elasto-plástico frágil, a conseqüente perda de arqueamento e a presença
de uma rocha metabásica de baixa resistência e características expansivas
no pé das cambotas e pilar do rebaixo, não detectada nas fases de projeto

e construção, levou a uma ruptura brusca e sua propagação instantânea
pela estação até atingir o poço de acesso.

1. Introdução
A Estação subterrânea de Pinheiros da Linha 4 do Metropolitano de São
Paulo apresenta um vão de 18m, altura de 15m e comprimento de 47m
para cada lado de um poço de acesso de 40m de diâmetro. O trecho
objeto destes estudos se posiciona em direção oposta ao leito atual do rio
Pinheiros, interligando ao túnel de via, que já se encontrava escavado com
sucesso.
A figura a seguir mostra a geometria e a foto do local antes do acidente.

A estação Pinheiros vinha sendo escavada em calota e 2 rebaixos
parcializados, sendo que no 1º rebaixo ocorria a aplicação dos seguintes
tratamentos:
 na abóbada, enfilagens, cambota metálica e concreto projetado de
35 cm de espessura com fibras metálicas;

 no primeiro rebaixo, concreto projetado de 15 cm de espessura e
tela metálica.

Às 14 horas do dia 12 de janeiro de 2007, uma violenta ruptura se
verificou e se propagou bruscamente, atingindo o poço de acesso, como
se pode ver pela figura abaixo.

Este trabalho apresenta o diagnóstico das causas do acidente, baseado
nos dados e estudos de projeto anteriores, nas investigações,
mapeamentos e análises realizadas durante a remoção do entulho e dos
trabalhos de reconstrução do local, como se pode ver na figura a seguir.

Este trabalho reflete, portanto, o diagnóstico do sinistro após a exposição
de toda a escavação realizada para remoção do entulho gerado pela
ruptura e da interpretação das investigações realizadas nesta fase e em
fases anteriores.
2. Condições geológicas locais
2.1.

Geologia e Investigações do Projeto Básico/Executivo

A planta a seguir mostra a locação das sondagens rotativas realizadas nas
fases de projeto básico e executivo, a partir da superfície. Note-se que na
região da estação, todas as sondagens são verticais.

2.2.

CONDIÇÕES GEOLÓGICAS VERIFICADAS APÓS O SINISTRO

Para o conhecimento dessas condicionantes, foram executados:
a) mapeamentos geológicos e classificação geomecânica de detalhe,
realizados a cada nível temporário da escavação de remoção dos
escombros da ruptura;
b) 10 sondagens rotativas com recuperação, verticais e inclinadas a
partir da superfície (ver figura 1), com televisamento dos furos;
c) 4 sondagens rotativas com recuperação, horizontais, a partir do
túnel de via em direção à zona colapsada , com televisamento das
paredes do furo.
d) Televisamento em 37 furos de sondagem rotativa;
e) coleta de amostras de materiais geológicos encontrados na
escavação, de importância à análise da ruptura, devidamente
comprovada a sua localização;
f) execução de ensaios de laboratório pela CESP e Escola Politécnica
da USP.
Algumas fotos da caixa da sondagem SRH-1 são apresentadas abaixo,
onde se mostram as intercalações de lentes biotíticas que serão
comentadas neste relato.

Note-se que as lentes alteradas de rocha metabásica/anfibolito,
comentadas adiante, não foram encontradas anteriormente na região da
Estação, mesmo nas sondagens horizontais executadas a partir do túnel
de via, devido à sua posição geométrica espacial, que não as
interceptaram, bem como em nenhuma das campanhas de sondagens
realizadas nas etapas do projeto e após ruptura nesse local. Elas só foram
detectadas e mapeadas quando da execução do rebaixo das escavações
para expor as condições geológicas locais após o sinistro.

Foto 01 – Testemunhos de sondagens horizontais
No local da Estação Pinheiros, a profundidade do topo rochoso está
condicionada às diferenças litológicas entre materiais mais resistentes,
como o gnaisse granítico e pegmatito, e aqueles menos resistentes como
o gnaisse biotítico. A presença de estruturas geológicas como falhas, zonas
de cisalhamento e regiões muito fraturadas também influencia
fortemente esta oscilação do topo rochoso face ao comportamento em
relação ao intemperismo.
Os dados geológicos analisados revelam o topo presumido da RAD (rocha
alterada dura), em 3 grandes blocos, como se pode ver na figura abaixo:

Figura 07 - Topo rochoso como interpretado por estes Consultores
As principais estruturas geológicas no local podem ser resumidas como
apresentado a seguir.
A foliação, que coincide com a atitude da zona de cisalhamento Caucaia, e
consequentemente com as zonas biotíticas e com lentes de metabasito,
em corpos estirados, de direção N75-85E com mergulhos subverticais para
NW e para SE.
No local do sinistro, o maciço delimitado por essas estruturas, que
mergulhavam em sentidos opostos, formava cunhas potencialmente
instáveis na abóbada do túnel estação.
As juntas NW, que desconfinam lateralmente os blocos na formação da
cunha, possuem geralmente abertura milimétrica, com superfície plana e
ondulada, lisas e ásperas, com oxidação, alteração e localmente com
película de argila. Foi observada em algumas destas juntas a presença de
estrias de fricção no material de preenchimento argiloso.

Foto 20 - Juntas NW abertas, paredes alteradas, com preenchimento.

Posteriormente, durante as escavações, foi encontrada uma lente deste
mesmo material no nível 696 junto à parede Norte do túnel estação,
identificada como parede Abril.
Quando a escavação atingiu os níveis 693 a 692, com a remoção de todo o
debris gerado pelo colapso foi revelada a presença de uma expressiva
exposição de rocha metabásica (anfibolito) com o formato de uma
camada adelgaçada e lenticularizada com de 30 a 40m de comprimento e
3 a 5m de espessura, acompanhando subparalelamente a parede Abril.
Este material em sua maioria encontra-se alterado a granulometria e
comportamento de argila. Em dois pontos de maior espessura ocorrem

dois corpos de rochas metabásica sã de 1x3m e outro de 4x4m
respectivamente, conforme a foto abaixo. Ocorre ainda, envolvendo estes
corpos, uma borda biotítica alterada

Esses corpos de metabásica (anfibolito), que alteraram de maneira
significativa as condições geológico-estruturais do local, tem uma
presença vertical limitada, passando a fitas ou filmes logo acima do
rebaixo, como se pode ver pela figura a seguir.

Alem disso, a foliação, que coincide com a atitude da zona de
cisalhamento Caucaia, e, consequentemente, com as zonas biotíticas e
com lentes de metabasito, em corpos estirados, se apresentam com
direção N75-85E com mergulhos subverticais para NW e para SE.
No local do sinistro, o maciço era delimitado por essas estruturas, que
mergulhavam em sentidos opostos, formando cunhas potencialmente
instáveis na abóbada do túnel da estação.

A figura a seguir mostra o modelo geológico-geomecânico de uma seção
transversal do túnel, conforme interpretado a partir de todo o conjunto de
investigações realizadas a posteriori.

3. Condições geomecânicas
Os ensaios geotécnicos realizados nos Laboratórios da CESP, e
posteriormente na Escola Politécnica da USP, mostram o seguinte:
a) os materiais ensaiados exibem comportamento típico de elasto-frágil,
ou seja, perdem muita resistência com pequenos deslocamentos, ao
se ultrapassar as tensões de pico;

b) a resistência ao cisalhamento do solo esverdeado (anfibolito) sem
inundação, exibe coesão de 0,05 MPa e ângulo de atrito de 33º, para
os ensaios “in natura”;
c) as resistências residuais atingem valores de ângulo de atrito de 20º e
coesão zero, para o material biotítico; já para o solo esverdeado
(anfibolito), esses valores são da ordem de 18º, para coesão zero;

d) os valores de resistência à compressão simples dos anfibolitos
alterados, na condição de saprolito, variam sensivelmente ente 600
KPa e 3000 KPa, e exibem também pequena magnitude de
deslocamentos praticamente elásticos antes da ruptura;

e) os anfibolitos (metabásicas) mostram
características
muito
expansivas, chegando a pressões da ordem de 1100 KPa, em ensaios de
pressão de expansão realizados pela Escola Politécnica da USP sobre
amostras indeformadas; os ensaios, realizados sobre amostras com
vários teores de umidade, exibem grandes pressões de expansão
mesmo em amostras com alto grau de umidade inicial.

4. Comportamento Geomecânico, Monitoração e Seqüência da
ruptura

As seções monitoradas externamente com tassômetros e piezometros, e,
internamente, com medidas de convergência e controle topográfico de
nível, são apresentadas abaixo.

Apresentamos a seguir, em seqüência, um resumo do comportamento do
túnel, baseado nas medidas dos tassômetros e medidores de
convergência, nas diversas fases relevantes da obra, ou seja:

 início da escavação da calota (os valores medidos são reflexo da
escavação do poço de acesso)
T3

T1

-1.9 mm

-3.6 mm
-2.9 mm

Lado Abril

T2

Lado Passarelli

P-1

não
instalado
P-3

P-4

não
instalado

não
instalado

P-2

não
instalado

não
instalado

P-5

 término da escavação da calota ao longo do túnel estação
T3

T1

-20.5 mm

-16.6 mm
T2

P-1

-12.5 mm

C 21: -3.4 mm

-21.1 mm

Lado Abril

Lado Passarelli
C13: -7.7 mm

P-2

P-3

-7.8 mm

-11.0 mm

P-4

C23: -6.8 mm

não
instalado

não
instalado

P-5

 final do recesso de final de ano (as obras do túnel ficaram paralisadas
entre 23/12/06 e 01/01/07)

T3

T1

-25.5 mm

-19.7 mm
T2

C 21: -3.4 mm

Lado Passarelli

P-1

-16.5 mm

-26.0 mm

Lado Abril

C13: -11.6 mm

P-2

P-3

-10.2 mm

-15.9 mm

C23: -16.9 mm

P-4

não
instalado

não
instalado

P-5

 situação em 11 de janeiro (dia anterior à ruptura)
T3

T1

-34.3 mm

-25.3 mm
T2

(até 09/01/07)

Lado Passarelli

P-1

-18.5 mm

C 21: -6.8 mm

(até 09/01/07)

-34.5 mm

Lado Abril

C13: -16.7 mm
(até 09/01/07)

P-2

P-3

-20.2 mm

-25.2 mm

C23: -30.3 mm

P-4

P-5

-3.7 mm

-4.6 mm

 situação logo antes do acidente
T3

T1

-34.3 mm

-26.2 mm
T2

Lado Passarelli

P-1

-18.5 mm

(até 09/01/07)

(até 09/01/07)

C 21: -6.8 mm

-34.5 mm

Lado Abril

C13: -16.7 mm
(até 09/01/07)

P-2

P-3

-21.4 mm

-29.0 mm

C23: -30.4 mm

P-4

P-5

Lado Abril

-6.1 mm

-5.6 mm

12,50

N2

20,80

11,00

7,80

N3
16,30

18,50

N1

09/01/07
6,18
2,95
9,77
12,12

17,98
20,33

A figura acima mostra a seqüência das medidas de convergência
anteriores ao acidente, evidenciando a cinemática com que se
desenvolveu o mecanismo de ruptura com uma rotação do túnel no
sentido da parede Abril, ou seja, com a ocorrencia de maiores recalques
no sentido onde comparecem as metabásicas anteriormente descritas.
As figuras acima mostram ainda que os deslocamentos e convergências
máximos medidos foram da ordem de 35mm (menos de 0.02%) e se
intensificaram somente com a retomada das escavações após o recesso de
final de ano, ainda assim mostrando gradientes constantes, da ordem de 1
a 2mm/dia, sem marcante tendência de aceleração.
O que se constata é que a ruptura brusca que se estabeleceu no túnel não
mostrou uma fase de aceleração dos deslocamentos. Ou seja, passou-se
de uma fase com gradientes praticamente constantes, e deslocamentos
totais que podem ser considerados pequenos face àqueles medidos em
outros túneis em contexto geológico similar na mesma obra, para um
estágio de ruptura franca e brusca, com propagação imediata ao longo do
túnel, caracterizando um comportamento elasto-plástico frágil.

Uma grande cunha de rocha, limitada pelas estruturas subverticais NW,
entre as estacas 7090 e 7120, na direção longitudinal, e pelas camadas
menos resistentes de biotita ou anfibolito na direção transversal, que
mergulhavam em sentidos opostos nas laterais do túnel, propiciou o início
da ruptura franca, causando uma subsidência junto à rua Capri, como se
pode visualizar nas figuras que se seguem. Esta ruptura se propagou
rapidamente pelo túnel da Estação Pinheiros.
Análises numéricas desenvolvidas com o programa Flac tentaram simular
a ruptura, obtendo-se deslocamentos da ordem de 30mm logo antes do
colapso.

Em nosso entendimento é muito difícil estabelecer conclusivamente onde
efetivamente a ruptura iniciou, propagando-se instantaneamente para o
restante do maciço. É de se supor que a variabilidade das condições de
apoio das cambotas, e do rebaixo, além do isolamento das cunhas acima
do teto do túnel, tenham localmente facilitado o estabelecimento do
início da ruptura.

Como se verá na seqüência a seguir, a presença das camadas de biotita e
dos anfibolitos alterados foi primordial para estabelecimento da ruptura,
inclusive a movimentação do túnel para o lado Abril, onde estas camadas
preponderam.

Etapa 1 - O maciço no pé da cambota/rebaixo ultrapassa a resistência de
pico e cai ao residual em local de qualidades geomecânicas mais pobres
do anfibolito/metabásica, e a ruptura se inicia violentamente, com
“airblast” conforme sentido por operários dentro do túnel.

Etapa 2 - O fenômeno prossegue de maneira abrupta dentro do túnel, se
desenvolvendo longitudinalmente.

Etapa 3 Final – O entulho desloca em direção ao túnel de via e poço de
acesso.

5. Causas do Acidente
Em resumo, condições não antecipadas, e associadas à presença de lentes
de biotita e anfibolito alterados, subverticais, paralelas à gnassificação,
alteradas, conferiram um comportamento geomecânico essencialmente
heterogêneo, anisotrópico, descontínuo e elasto-frágil ao maciço.
O mergulho oposto nas camadas/lentes (fitas) de alto mergulho das lentes
de biotita, simultaneamente nas seções transversais ao túnel, possibilitou
a formação e o desprendimento paulatino de grandes cunhas de rocha,
limitadas transversalmente pelas estruturas transversais NW,
desfavoráveis à estabilidade no teto do túnel da estação, e trágicas em
materiais de comportamento frágil pouco plástico.

As camadas de anfibolito alterado, de grande continuidade,
enfraqueceram o maciço em alguns locais, no pilar de rocha apresentado
a seguir, quanto à sua deformabilidade, resistência à compressão no
sentido subvertical, paralelo às mesmas, resistência à tração na direção
perpendicular (subhorizontal) e resistência ao cisalhamento.
Muitos autores se dedicaram ao estudo das pressões de expansão em
rocha, que são efeitos dependentes do tempo, do estado de tensões e da
variação de grau de saturação do maciço.
Selmer Olsen, Kovari & Anagnostou, Barla, Witke-Gattermann, entre
outros, apresentaram casos e análises relacionados.
É muito difícil avaliar os efeitos da pressão de expansão do anfibolito no
pilar de rocha no rebaixo, logo abaixo da calota, pilar esse limitado pela
fita de biotita junto ao pegmatito e pela superfície de escavação, como
mostra a figura abaixo.

É importante salientar dois aspectos muito importantes, que devem ter
contribuído para o aumento da pressão de expansão do anfibolito sobre o
revestimento em concreto projetado do rebaixo:

a) A escavação do rebaixo estava paralisada durante o recesso de final
do ano de 2006, justamente próxima à estaca 7090, na região onde
a metabásica comparecia abaixo do pé da cambota, e o reinício das
escavações alterou o estado de tensões locais;
b) Os deslocamentos verificados no maciço permitiram, através das
fitas e camadas de biotita sotopostas, o maior acesso de água no
anfibolito; a parede do rebaixo, com a aplicação do concreto
projetado imediato levou a um aumento do grau de saturação do
anfibolito.
Assim, pressões de expansão horizontais significativas podem ter se
desenvolvido nesse pilar de rocha que, aliadas a um enfraquecimento no
junto ao pé da cambota devido a bordas mais alteradas do anfibolito,
devem ter adicionado fator importante no processo de ruptura.
Grandes cunhas de rocha, limitadas na longitudinal pelas camadas mais
fracas de biotita e anfibolito, e na transversal ao túnel pelas
descontinuidades NW, começaram a se desprender acima do teto, e
solicitaram o revestimento, durante a escavação da calota e,
posteriormente, do rebaixo, como mostra a monitoração.
Estas cunhas solicitaram com carga elevada o revestimento, ao longo de
vários trechos no túnel da Estação, mobilizando o maciço até a superfície
do terreno.
Os deslocamentos verificados devido ao enfraquecimento natural do
maciço junto ao pé das cambotas ou no rebaixo ao longo do trecho, face à
presença das lentes de anfibolito alterado, levaram à perda de
arqueamento e maior carregamento pelas grandes cunhas que se
formaram, limitados transversalmente pelas descontinuidades NW, sobre
o túnel.
Os deslocamentos verificados, da ordem de 35mm, equivalem a menos de
2/1000 do vão do túnel (0,2%) levaram a que a resistência do maciço
numa região mais enfraquecida erraticamente pelas camadas/lentes de
anfibolito ao longo do túnel, decaísse para seu valor residual,
caracterizando um comportamento elasto-plástico frágil, dando início à
ruptura franca, com grande estrondo (air blast).
A seqüência brusca da ruptura provavelmente se iniciou na proximidade
das estacas 7105 ou 7090, onde a estrutura geológica local foi fortemente
condicionada pela presença da metabásica. Verifica-se a seguir a

progressão imediata da ruptura ao longo do túnel de via, que só foi
visualizada e documentada no seu último estágio, na parede do poço.
A ruptura deu-se em janeiro, mês tradicionalmente muito chuvoso, e a
abertura de fendas da superfície proporcionou o acesso de água à
metabásica, que se expandiu e provocou o colapso do túnel.
Conclui-se, portanto que a causa do sinistro pode ser atribuída a um
comportamento geomecânico do maciço, heterogêneo, anisotrópico e de
reologia tipo “elasto-plástico frágil”, em condições geológicas locais
particularmente adversas.
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