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Resumo: o artigo apresenta o projeto e construção de um túnel ferroviário em maciço arenítico. O dimensionamento do
sistema de suporte baseou-se nos princípios do sistema GSI (Geological Strength Index) e análise numérica. A
apresentação dos resultados obtidos objetiva contribuir para a ampliação do conhecimento das propriedades das rochas
areníticas brandas, rochas no Brasil cada vez mais envolvidas em obras civis.
Palavras-Chave: túnel ferroviário, rocha branda, arenito.
INTRODUÇÃO
Apresentam-se neste artigo os estudos de projeto e os aspectos construtivos de um túnel ferroviário em maciço
arenítico, com destaque para a estimativa de parâmetros geomecânicos e dimensionamento do sistema de suporte do
projeto executivo. O conceito do projeto baseou-se no sistema GSI - Geological Strength Index (Hoek, 1994),
atualmente o mais difundido e utilizado no mundo para esta finalidade. A apresentação neste artigo dos resultados
obtidos tem por objetivo contribuir para a ampliação do conhecimento das propriedades dos maciços areníticos
envolvidos com este tipo de estrutura subterrânea.
LOCALIZAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO TÚNEL
O túnel ferroviário faz parte da ferrovia Transnordestina, em construção no nordeste do Brasil pela Companhia
Siderúrgica Nacional, através de sua subsidiária Transnordestina Logística. Localiza-se no estado do Ceará onde esta
ferrovia passa sob a rodovia CE-263, nas proximidades da cidade de Brejo Santo.
Possui extensão de 60 m, altura e largura de 10,60 m e 7,60 m, respectivamente com cobertura máxima de 19 m
apresentando, conforme definido em projeto, a seção na forma ovalada. A Figura 1 mostra a seção geométrica do túnel
enquanto que a Foto 1 mostra o mesmo já concluído.

Figura 1 – Seção geométrica do túnel (WRC, 2009)

Foto 1 – Vista do túnel concluído (WRC, 2009)

CARACTERIZAÇÃO GEOMECÂNICA DO MACIÇO ARENÍTICO
A caracterização geomecânica do maciço arenítico foi feita com base no exame dos testemunhos de quatro
sondagens rotativas realizadas no local e exposições rochosas nos cortes da ferrovia próximos ao túnel projetado.
O maciço é formado por arenitos avermelhados com intercalações de siltitos cinza esbranquiçados nas camadas
aproximadamente acima da elevação 387,00 m e predominância de arenito avermelhados em maior profundidade. Os
arenitos, juntamente com os siltitos, apresentam-se friáveis (C3/C4) mais próximo à superfície do terreno e mais
coerentes (C2) em maior profundidade. Uma intercalação de arenito friável (C4) com espessura de 0,3 m foi detectada
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na SM 02, na profundidade de 18,90 a 19,20 m. Sistemas de fraturas subverticais foram identificados nos taludes de
corte os quais, juntamente com os planos de acamamento, mostravam-se com grande potencial para formação de blocos
e lascas de rocha instáveis especialmente no teto do túnel, fato este, no entanto, não consumado nas escavações. Não foi
detectado nível d’água nas sondagens exploratórias e nas escavações.
As propriedades geomecânicas do maciço arenítico foram estimadas através do sistema GSI (Hoek, 1994) tendo-se
assumido os seguintes dados de entrada para obtenção da envoltória de resistência ao cisalhamento e módulo de
deformabilidade:
H = 19 m
γ terreno = 20 KN/m3
GSI = 40
σc arenito = 20 MPa
Ei (arenito) = 6.000 MPa
mi e D = 13 e 0.2, respectivamente.
Envoltória não linear de Hoek & Brown, obtida através do programa RocLab (RocScience, 2007) (Figura 2).
Os seguintes parâmetros geomecânicos do maciço rochoso foram considerados para a definição da melhor
geometria da escavação em termos de distribuição de tensões e dimensionamento do sistema de suporte do túnel.
mb = 1.202, s = 0.0008 e a = 0.511
Em ~ 700 MPa
ν = 0.25

Figura 2 – Envoltória não linear de Hoek e Brown e módulo de deformabilidade para maciços areníticos (WRC,
2009)
DEFINIÇÃO DA GEOMETRIA DA SEÇÃO E DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE SUPORTE
Para a definição da geometria da seção e dimensionamento do sistema de suporte utilizou-se o programa PHASE
6 (RocScience, 2007) com as seguintes condições de contorno:
D = 0.2 (parâmetro de perturbação do maciço pelo fogo)
κ = 0.5
Nível d’ água: ausente
Altura da superfície do terreno a partir do piso: 28 m.
Carregamento em quatro estágios: 0.2, 0.2, 0.1, 0.5
Seção de escavação: ovalada
Etapas de escavação: calota e rebaixo
Método de escavação: NATM D&B

O sistema de suporte aplicado na análise numérica consistiu essencialmente de cambotas metálicas treliçadas e
concreto projetado reforçado com fibras de aço, tendo-se verificado diversas combinações com variações no
espaçamento das cambotas e na espessura do concreto projetado.
O sistema de suporte final ficou constituído por cambotas metálicas espaçadas a cada 0,80 m em toda a seção do
túnel e concreto projetado reforçado com fibras metálicas na espessura de 40 cm para ser aplicado em duas camadas:
uma primária com 25 cm de espessura juntamente com as cambotas e outra secundária com 15 cm de espessura.
Os resultados obtidos em termos de deslocamentos, elementos plastificados e fator de segurança nas diferentes
etapas de escavação com e sem o sistema de suporte aplicado encontram-se apresentados nas Figuras 3 a 14 e na Tabela
1.

Figura 3 - Primeiro estágio: escavação da calota: Zonas de plastificação (WRC, 2009).

Figura 4 - Primeiro estágio: escavação da calota: Deformações (WRC, 2009)

Figura 5 - Primeiro estágio: escavação da calota: Fatores de segurança (WRC, 2009)

Figura 6 - Segundo estágio: calota com suporte aplicado: Zonas de plastificação (WRC, 2009)

Figura 7 - Segundo estágio: calota com suporte aplicado:Deformações (WRC, 2009)

Figura 8 - segundo estágio: calota com suporte aplicado: Fatores de segurança (WRC, 2009)

Figura 9 - Terceiro estágio: escavação do rebaixo: zonas de plastificação (WRC, 2009)

Figura 10 - Terceiro estágio: escavação do rebaixo: Deformações (WRC, 2009)

Figura 11 - Terceiro estágio: escavação do rebaixo: Fatores de segurança (WRC, 2009)

Figura 12 - Quarto estágio: rebaixo com suporte: Zonas de plastificação (WRC, 2009)

Figura 13 - Quarto estágio: rebaixo com suporte: Deslocamentos (WRC, 2009)

Figura 14 – Quarto estágio: rebaixo com suporte: Fatores de segurança (WRC, 2009)
Tabela 1 – Resultados das análises numéricas (WRC, 2009)
Deformação máxima (mm)
No de elementos plastificados
CONDIÇÃO
Calota sem
suporte
Calota com
suporte
Rebaixo sem
suporte
Rebaixo com
suporte

Fator de segurança

PE

PD

Teto

Piso

PE

PD

Teto

Piso

PE

PD

Teto

Piso

4

4

4

4

0.13

0.18

0.49

0.99

1.6

1.6

1.8

2.6

18

18

18

18

0.68

0.08

0.17

1.87

1.8

2.1

5.0

2.3

17

17

17

17

0.90

0.90

0.75

2.55

1.0

1.0

5.2

1.3

19

19

19

19

1.4

1.6

1.0

4.4

1.3

1.3

4.4

1.3

Verifica-se por estes resultados que o sistema de suporte atende ao critério do projeto executivo que estabelecia
Fator de Segurança > 1.3 no final de construção.
A escavação foi realizada de forma cuidadosa, com fogo controlado, com avanços de 1,5 a 2,0 m no máximo, em
função principalmente de não se conhecer adequadamente o comportamento geomecânico do maciço rochoso na
escavação, em decorrência de sua heterogeneidade e imprevisibilidade de surgências de bolsões e lentes de areia.
Durante a escavação do rebaixo, tendo-se verificado que o maciço rochoso apresentava melhores propriedades
geomecânicas do que as admitidas na análise numérica, e estando as extremidades das cambotas da calota apoiados nas
paredes, eliminou-se o prolongamento destas cambotas, aplicando-se como revestimento nas paredes, com transpasse de
1,5 m sobre as extremidades das cambotas, uma camada de 20 cm de concreto projetado sem fibras + tela metálica
Telcon Q 196 + 20 cm de concreto projetado com fibras (Foto 2).
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Foto 2 – Aplicação de concreto projetado e tela metálica nas paredes (WRC, 2009)

