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1. INTRODUÇÃO E OBJETIVO
O presente documento tem por objetivo apresentar os resultados do estudo que visou à
quantificação mecânica da influência da construção de uma edificação sobre o revestimento de
concreto do túnel de via da Linha 4 Amarela do Metrô de São Paulo, situado entre a estação
Butantã e o poço VSE Três Poderes.
O futuro empreendimento encontra-se localizado na Rua Dráusio entre os números 86 e 114.
Trata-se de uma edificação de uso misto, denominada Haus Mitre Butantã, composta por uma
única torre com 28 pavimentos e um subsolo, projetada e a ser construída pela Mitre Realty
Empreendimentos e Participações.
A Figura 1 esquematiza sinteticamente o posicionamento da edificação sobre o túnel de via da
Linha Amarela.

Figura 1 – Localização da edificação sobre o túnel de via da Linha Amarela

Observa-se que a projeção da área da futura edificação encontra-se posicionada, em extensão
considerável, sobre a projeção do túnel de via do Metro. Adicionalmente a isto, as fundações do
prédio foram concebidas como estacas do tipo hélice continua, com a ponta das mesmas
posicionadas a aproximadamente 5m da geratriz superior do túnel.
Perante estas condições foi necessária a concepção de um modelo de cálculo que permitisse
representar as condições de carregamento assimétrico, como aquele decorrente das fundações
desta edificação, e também permitisse considerar o atual estado de tensões no revestimento do
túnel e no maciço circundante a este.
Estas características conduziram à elaboração de um modelo tridimensional solucionado através
do método dos elementos finitos. Este modelo permitiu ainda que cenários distintos, em função
de possíveis modos de comportamento das fundações fossem avaliados. De posse dos
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resultados foi possível avaliar as condições de segurança da estrutura do túnel face à
implantação da edificação.
A seguir encontram-se relacionados os principais documentos utilizados para elaboração desta
avaliação:


Fundação: Locação de Perfis e Estacas (023-DRA-FUN-EX-001-LOCA-R00) - MITRE;



Planta 1º Subsolo (023-DRA-ARQ-EP-001-1SUB-R00) - MITRE;



Formas: Blocos de Fundação (023-DRA-EST-EX-002-1SUB-R00) - MITRE;



Perfis do Subsolo: Sondagens SP-01 a SP-05 - MITRE;



Sondagens SP-06 e SP-07 - MITRE;



Memorial de Cálculo do Túnel NATM – Túnel Butantã / 3 Poderes
(MC-4.14.02.00/6G3-002) – CONSÓRCIO PROJETISTA LINHA 4

Foram ainda consultados outros documentos referentes ao Projeto Executivo e ATO do túnel de
via entre as estações Butantã e Três Poderes que foram elaborados pela responsável das
análises apresentadas ao longo deste relatório.
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2. ESBOÇO GEOLÓGICO LOCAL
O Lote 2 da Linha 4 do METRÔ encontra-se quase totalmente inserido em gnaisses do
embasamento Pré-Cambriano. Tal embasamento é cortado, regionalmente, por várias zonas de
cisalhamento dúctil, destacando-se a Zona de Cisalhamento Caucaia, que acompanha a Linha
4, paralelamente, em boa parte do trecho, interceptando esta em alguns pontos.
Os gnaisses e seus produtos de alteração são parcialmente recobertos, principalmente na
porção leste do Lote, por sedimentos terciários da Bacia de São Paulo e aluviões associados à
planície de inundação do rio Pinheiros. O perfil de intemperismo do cristalino, típico da formação
de solos residuais tropicais, encontra-se apresentado na Figura 2.

Figura 2 – Perfil de intemperismo para regiões tropicais

De modo sucinto, apresentam-se as unidades geológicas que ocorrem ao longo do traçado do
Lote 2, conforme comprovado pelas investigações geológico-geotécnicas realizadas na fase de
construção da Linha 4.
2.1 Embasamento
É constituído por gnaisses de granulação fina a grossa, de cor rosa ou cinza, que podem ser
separados em dois tipos principais: gnaisse rosa, mais rico em quartzo e feldspato, e gnaisse
biotítico. Os gnaisses constituem corpos lenticulares justapostos, alinhados na direção ENEWSW, com disposição vertical e subvertical. Pegmatitos, faixas biotíticas e zonas cisalhadas
ocorrem subordinadamente no maciço. O topo rochoso apresenta-se irregular, ondulando ao
longo do traçado da via e das estações, apresentando aspecto denominado “serrilhado”.
A porção superior do embasamento encontra-se completamente alterada, preservando as
estruturas e texturas da rocha matriz. Os materiais alterados que recobrem o maciço rochoso
podem ser separados em duas faixas principais:
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zona de transição: Ocorre logo acima do topo de rocha, sendo constituída
principalmente por rocha alterada mole (R3) e intercalações de solo de alteração (S2), e
rocha alterada dura (R2). A rocha alterada mole constitui o horizonte imediato acima da
rocha alterada dura. Heterogênea, fortemente estruturada, apresenta textura
predominantemente silto-arenosa com níveis descontínuos micáceos, arenosos e
argilosos, com fragmentos decimétricos de rocha. De forma geral, apresenta-se muito
compacto, podendo conter matacões de dimensões métricas.
solo de alteração (S2): recobre a zona de transição, sendo constituído exclusivamente
por solos que preservam a estrutura da rocha original.

No maciço rochoso ocorrem rocha sã a alterada, pouco a muito fraturada, como conseqüência
das resistências diferenciadas dos diversos litotipos ao intemperismo, ou aos diferentes estados
de tensões a que foram submetidos.
2.2 Sedimentos Terciários da Bacia de São Paulo
Os sedimentos terciários ocorrem de modo disperso, nas proximidades das estações Butantã,
Pinheiros e Faria Lima, em regiões de depressão do embasamento cristalino.
São constituídos, predominantemente, por argilas siltosas a arenosas rijas a duras, com
intercalações de areia argilosa fofa a pouco compacta, eventualmente com pedregulhos e níveis
descontínuos de limonita.
Esta unidade não está presente no local do projeto objeto do presente relatório.
2.3 Sedimentos Aluviais
Os sedimentos aluviais ocorrem, preferencialmente, no vale do Rio Pinheiros e seus afluentes.
Os sedimentos da fácies argilosa constituem as argilas arenosas e argilas siltosas orgânicas,
muito moles a medianamente consistentes, marrom a cinza. Os sedimentos da fácies arenosa
constituem as areias finas, médias e grossas, argilosas a pouco argilosas, fofas a
medianamente compactas, cinza a marrom.
Esta unidade também não está presente no local do projeto objeto do presente relatório.
2.4 Depósitos Tecnogênicos
Representados por aterros de materiais diversos, com predomínio de argila siltosa pouco
arenosa, geralmente com pedregulhos e/ou matéria orgânica.
No local do edifício a espessura destes materiais é desprezível.
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3. CONCEPÇÃO DO MODELO GEOTÉCNICO
Para subsidiar as análises numéricas foi concebido um modelo geológico geotécnico, baseado
nas informações do Projeto Executivo da Linha 4 do Metro e nas novas sondagens executadas
no local de implantação do edifício.
As camadas resultantes dessa análise consideraram as características texturais e mecânicas
dos materiais. Apresentam-se a seguir a locação e as seções para perfilagem empregados na
construção do modelo geomecânico do maciço em estudo.

Figura 3 – Localização das seções de perfilagem

Figura 4 – Perfil através da seção A
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Figura 5 – Perfil através da seção B

Figura 6 – Perfil através da seção C
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Figura 7 – Perfil através da seção D
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4. DESCRIÇÃO DAS ANÁLISES NUMÉRICAS EFETUADAS
O carregamento decorrente da implantação do edifício sobre o revestimento do túnel tem
características de notável assimetria. Este fato decorre do posicionamento das estacas tipo
hélice continua em relação ao túnel do Metro. Este comportamento é agravado pela proximidade
das estacas da geratriz superior do túnel, e do carregamento total imposto, que tem valor
próximo a 28.000 tf.
De forma a representar adequadamente esta situação, foi adotado um modelo tridimensional
solucionado através do método dos elementos finitos. O software utilizado para isto foi o MIDAS
GTS, que permite a solução do problema de forma sequencial, bem como, possibilita a
adequada representação do comportamento mecânico dos materiais.
As análises apresentadas ao longo deste relatório envolveram as seguintes etapas:


Concepção geométrica do problema: nesta fase foram sobrepostos os projetos
executivos do túnel de via entre as estações Três Poderes e Butantã e o projeto das
fundações da edificação a ser implantada.
A partir destes documentos foi possível locar o posicionamento exato de cada uma das
estacas e da escavação do subsolo em relação ao túnel do Metro (Figura 8);

Figura 8 – Modelagem tridimensional das estacas sobre o túnel do Metro



Caracterização e Parametrização do Subsolo: nesta fase foram analisados os perfis
geológicos constantes do projeto executivo do túnel, que posteriormente confrontados
com as sondagens realizadas no terreno de implantação da futura edificação.
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As características observadas nas sondagens SP-01 a SP-07 foram consideradas
consistentes com os perfis geológicos. Conforme exposto anteriormente foram adotadas
camadas com características texturais semelhantes e divididas em função de sua reação
à cravação do amostrador SPT.
Para cada um dos grupos resultantes dessa divisão foram atribuídos parâmetros
baseados nos relatórios RT-4.14.00.00/4C3-501 (Relatório Geológico / Geotécnico) e RT4.14.00.00/4C3-503 (Relatório de parâmetros geomecânicos do maciço de solo e rocha)
e na experiência da Projetista.
Os modelos constitutivos adotados para o solo e para a rocha, descrevem o material sob
o ponto de vista de deformabilidade, com comportamento elasto-plástico perfeito e fluxo
não associado, ou seja, desprezando a variação volumétrica do material na ruptura; em
relação ao comportamento resistente, foi definida uma envoltória limítrofe de MohrCoulomb (Figura 9 e Tabela 1);

Figura 9 – Divisão dos materiais na malha de elementos finitos
Tabela 1 – Parâmetros mecânicos adotados para os materiais

Camada

Nspt

c

E

K0

(n)

(kN/m³)

(kPa)

(°)

(MPa)

(-)

(-)

A

<10

17

20

26

50

0.35

0.7

B

10-20

18

30

28

75

0.33

0.7

C

20-30

18

40

27

150

0.33

0.7

D

>40

18

30

32

250

0.25

0.7

E

Rocha
3/4

20

80

35

1000

F

Rocha Sã

21

200

43

8000

Onde:
E: módulo de deformabilidade;

0.23
0.20

0.7
0.7
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: peso específico;
c: coesão;
: ângulo de atrito;
: coeficiente de Poisson.
Os revestimentos primário e secundário do túnel tiveram seu comportamento representado
através de um modelo de deformabilidade elástico linear com modulo de elasticidade com
valor igual a 21 e 25 GPa, respectivamente, e coeficiente de Poisson igual a 0,2.


Construção do modelo de elementos finitos: foi concebido um modelo com extensão
suficiente para se evitar a influência das condições de contorno sobre o trecho em
análise do túnel. Disso resultou um modelo com 145m de extensão, paralela ao eixo do
túnel, 100m de extensão transversal e uma altura igual a 52m. Buscou-se um maior
refinamento da malha de elementos finitos ao longo do revestimento do túnel e nos
pontos de carregamento decorrente do estaqueamento.
Dessa concepção foram gerados aproximadamente 110.000 nós e 500.000 elementos.
Os elementos que representam o solo e a rocha são do tipo solido tridimensional e os
revestimentos do túnel de primeira e segunda fase são do tipo casca. A duração média
de cada processamento foi de cerca de 20 horas (Figura 10);

Figura 10 – Concepção geométrica do modelo numérico



Concepção do estado de tensões no maciço: para se representar adequadamente o
atual estado de tensões que atua no revestimento do túnel o modelo numérico foi
concebido considerando as seguintes fases:
 Consideração do estado inicial de tensões em fases anterior a implantação da
Linha Amarela do Metro;
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 Posteriormente foi considerada as sucessivas fases de escavação do maciço e
revestimento do túnel a partir da redução da rigidez do material escavado, em um
primeiro momento de 50%, e posteriormente a consideração da instalação do
revestimento através de elementos de casca e liberação dos 50% restante.
 Em fase subsequente a esta o nível d’água foi posicionado em sua posição atual
(verificado através das sondagens realizadas para construção do edifício e dos
projetos executivos para construção do túnel). Nesta fase, conforme
recomendação do Metro, o revestimento primário foi desprezado, e o
carregamento atuante passa a atuar exclusivamente sobre o revestimento
secundário.
 A partir desta fase as etapas que envolvem a construção do edifício foram então
consideradas: em um primeiro momento os elementos que representam o subsolo
da edificação tiveram sua rigidez anulada, simulando a escavação do mesmo, e
posteriormente o carregamento decorrente da implantação da edificação foi
considerado, conforme explicitado no próximo item;



Carregamento decorrente da implantação da edificação: o tipo de fundação adotada
para esta edificação é composta por estacas hélice continua. Neste tipo de fundação,
conceitualmente, o carregamento é transferido primordialmente através do atrito entre a
estaca e o solo, restando uma parcela de menor monta (usualmente inferior a 20%)
atuante na ponta da mesma.
Para representar adequadamente os esforços introduzidos pelas estacas no maciço, e
consequentemente sua atuação sobre o revestimento do túnel, as duas parcelas
supramencionadas foram consideradas do seguinte modo: o carregamento resultante do
atrito lateral das estacas foi aplicado em três níveis distintos ao longo da profundidade,
através de carregamentos distribuídos espraiados em uma relação de 1:2 (H:V) (Figura
11).

Figura 11 – Concepção do carregamento decorrente do atrito lateral das estacas hélice
contínua aplicado no modelo
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Já o carregamento de ponta foi aplicado através de cargas pontuais sobre os nós do
modelo numérico, que foram concebidos na posição exata da ponta de cada uma das
estacas (Figura 12 e 13);

Figura 12 – Projeção do estaqueamento sobre o túnel do Metro

Figura 13 – Plano de aplicação dos carregamentos nodais no modelo de elementos finitos



Quantificação do carregamento aplicado no modelo: a partir das cargas apresentadas
no projeto de fundações do edifício, foram quantificadas as parcelas de carga atuante no
modelo numérico.
As estacas adotadas apresentam diâmetros variando entre 0,50m e 1,00m e cargas de
trabalho compreendidas entre 100tf e 300tf. O carregamento aplicado ao modelo
numérico considerou as cargas de trabalho apresentadas em projeto.

20

Para consideração da distribuição do carregamento ao longo do comprimento das
estacas e em suas respectivas pontas, foram determinadas as capacidades de carga
através dos métodos de Décourt-Quaresma e de Aoki-Velloso aplicados às sondagens
feitas no terreno (Figura 14).

Figura 14 – Previsão de capacidade de carga para estacas com diâmetro de 0,7m

Neste ultimo a carga aplicada na ponta das estacas resultou em um valor de 75% do
carregamento total, ficando o restante aplicado ao longo do fuste das mesmas. Já o
método de Décourt-Quaresma resultou em um valor de 25% do carregamento nas pontas
das estacas e consequentemente 75% aplicado ao longo do fuste.
Visando à avaliação da segurança proposta neste documento foram simuladas
numericamente as duas situações extremas mencionadas anteriormente. Vale ressaltar
que usualmente se admite que a parcela do carregamento na ponta de estacas hélice
continua não ultrapasse o valor de 20%.
Desta forma os cálculos aqui apresentados encontram-se com considerações que
conduzem a um elevado rigor nas condições de carregamento, a favor da segurança.
Outro aspecto que foi considerado diz respeito ao comportamento resistente da estaca
ao longo da profundidade. A quantificação desta grandeza foi baseada na distribuição de
carga resultante da avaliação da capacidade de carga das estacas.
A Figura 15 apresentada a seguir sintetiza a distribuição das capacidades resistentes das
estacas, e consequentemente a distribuição dos carregamentos no modelo de elementos
finitos da análise.
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Figura 15 – Condições de carregamento aplicado ao modelo de elementos finitos
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS
A partir do modelo de elementos finitos e das considerações realizadas para representação da
influência mecânica da edificação sobre o túnel do Metro, foram obtidos resultados numéricos
que permitiram avaliar o comportamento e condições de segurança frente ao carregamento
imposto. Em linhas gerais foram analisados os deslocamentos e esforços no revestimento,
resultantes da implantação do novo empreendimento.
Os primeiros resultados apresentados concernem os deslocamentos verificados no revestimento
do túnel, para as duas situações analisadas (considerando maior incidência do carregamento
sobre a ponta das estacas e sobre o fuste) para a fase de escavação e posteriormente a fase
final de construção da edificação.

Figura 16 – Deslocamentos verticais decorrentes da escavação do subsolo

Figura 17 – Deslocamentos verticais decorrentes da implantação da edificação (estacas resistindo
prioritariamente através de atrito lateral 75% de carga)
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Figura 18 – Deslocamentos verticais decorrentes da implantação da edificação (estacas resistindo
prioritariamente através da ponta 75% de carga)

Observa-se que a magnitude dos deslocamentos, em função da implantação da edificação, é
baixa. Na fase de escavação os deslocamentos indicam um comportamento de “levantamento”
do revestimento do túnel, resultante da escavação do subsolo do edifício. O valor máximo
observado nessa fase tem valor igual a 0,47mm.
Na fase posterior a esta, a de implantação da edificação, a tendência de deslocamentos é de
recalque do revestimento do túnel na projeção da área das fundações. Os valores máximos
calculados na geratriz superior do túnel foram de 5,06mm e 7,14mm para a consideração de
maior esforço transmitido pelas estacas através de atrito lateral e de ponta, respectivamente. As
Figuras apresentadas a seguir contemplam os perfís de deslocamentos verticais longitudinais do
túnel, calculados nas geratrizes superior e inferior, para cada um dos casos.

Piso: recalque máximo = 0,20 mm
distorção máxima 1:96000

Recalque (mm)

Extensão (m)

Teto: recalque máximo = 5,06 mm
distorção máxima 1:3330
Figura 19 – Perfil longitudinal de deslocamento (estacas resistindo prioritariamente através de
atrito lateral 75% de carga)
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Piso: recalque máximo = 0,23 mm
distorção máxima 1:60000

Recalque (mm)

Extensão (m)

Teto: recalque máximo = 7,14 mm
distorção máxima 1:2330

Figura 20 – Perfil longitudinal de deslocamento (estacas resistindo prioritariamente através da
ponta 75% de carga)

Os perfis longitudinais de deslocamento apontam valores de distorção de 1:2.330 e 1:3.330
(calculados a cada 0,5m), indicando que os deslocamentos impostos à estrutura do
revestimento do túnel são espraiados de maneira suave, não comprometendo a mesma.
Apresentam-se a seguir os resultados obtidos na verificação dos esforços solicitantes através
das simulações numéricas. Para a avaliação da segurança foram analisados os esforços
normais e momentos fletores, na fase atual do revestimento e sua variação com a escavação do
subsolo e na fase de implantação do edifício.

Figura 21 – Esforço normal no revestimento (paralelo ao eixo do túnel - nxx) – fase atual
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Figura 22 – Esforço normal no revestimento (perpendicular ao eixo do túnel - nyy) – fase atual

Figura 23 – Esforço normal no revestimento (composição ao eixo do túnel - nxy) – fase atual

Figura 24 – Momento fletor no revestimento (paralelo ao eixo do túnel - mxx) – fase atual
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Figura 25 – Momento fletor no revestimento (perpendicular ao eixo do túnel - myy) – fase atual

Figura 26 – Momento fletor no revestimento (composição ao eixo do túnel - mxy) – fase atual

Figura 27 – Esforço normal no revestimento (paralelo ao eixo do túnel - nxx) – escavação do
subsolo
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Figura 28 – Esforço normal no revestimento (perpendicular ao eixo do túnel - nyy) – escavação do
subsolo

Figura 29 – Esforço normal no revestimento (composição ao eixo do túnel - nxy) – escavação do
subsolo

Figura 30 – Momento fletor no revestimento (paralelo ao eixo do túnel - mxx) – escavação do
subsolo
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Figura 31 – Momento fletor no revestimento (perpendicular ao eixo do túnel - myy) – escavação do
subsolo

Figura 32 – Momento fletor no revestimento (composição ao eixo do túnel - mxy) – escavação do
subsolo
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Figura 33 – Esforço normal no revestimento (paralelo ao eixo do túnel - nxx) – implantação do
edifício (atrito lateral = 75%)

Figura 34 – Esforço normal no revestimento (perpendicular ao eixo do túnel - nyy) – implantação do
edifício (atrito lateral = 75%)

Figura 35 – Esforço normal no revestimento (composição ao eixo do túnel - nxy) – implantação do
edifício (atrito lateral = 75%)
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Figura 36 – Momento fletor no revestimento (paralelo ao eixo do túnel - mxx) implantação do
edifício (atrito lateral = 75%)

Figura 37 – Momento fletor no revestimento (perpendicular ao eixo do túnel - myy) – implantação
do edifício (atrito lateral = 75%)

Figura 38 – Momento fletor no revestimento (composição ao eixo do túnel - mxy) – implantação do
edifício (atrito lateral = 75%)
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Figura 39 – Esforço normal no revestimento (paralelo ao eixo do túnel - nxx) – implantação do
edifício (ponta = 75%)

Figura 40 – Esforço normal no revestimento (perpendicular ao eixo do túnel - nyy) – implantação do
edifício (ponta = 75%)

Figura 41 – Esforço normal no revestimento (composição ao eixo do túnel - nxy) – implantação do
edifício (ponta = 75%)
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Figura 42 – Momento fletor no revestimento (paralelo ao eixo do túnel - mxx) implantação do
edifício (ponta = 75%)

Figura 43 – Momento fletor no revestimento (perpendicular ao eixo do túnel - myy) – implantação
do edifício (ponta = 75%)

Figura 44 – Momento fletor no revestimento (composição ao eixo do túnel - mxy) – implantação do
edifício (ponta = 75%)

A partir da determinação dos esforços solicitantes no revestimento do túnel, foi realizada uma
verificação estrutural do revestimento do túnel para avaliação das condições de segurança em
função da implantação do edifício. Os seguintes aspectos foram considerados nesta avaliação:


O valor característico da resistência do concreto foi considerada como a do Projeto
Executivo do túnel com valor igual a 35 MPa;



O fator de redução de resistência do concreto (γc), conforme a NBR 6118:2014, foi
determinado com valor igual a 1,4 x 1,2;



A resistência à tração do concreto foi considerada conforme recomendação do Eurocode
(EN 1992);
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Tratando-se de uma estrutura tridimensional, o terno de momentos fletores Mxx, Myy e
Mxy, e esforços normais Nxx, Nyy e Nxy foi composto de forma a se determinar os
esforços máximos impostos à estrutura da seguinte forma:
 MXX = mxx ± │mxy│; MYY = myy ± │mxy│;
 NXX = nxx ± │nxy│; NYY = nyy ± │nxy│;
O valor adotado para verificação do revestimento foi sempre aquele que conduziu um
maior grau de segurança da estrutura.
Este é um procedimento usual na verificação estrutural e está baseado na publicação
“Normal Moment Yield Criterion” apresentado no “Practiotiner’s guide to FEM of
reinforced concrete structures” do FIB Bulletin 45 (2008).

 Ainda em relação aos esforços solicitantes, os valores dos momentos fletores foram
majorados em 1,4 e os esforços normais foram majorados, quando de tração em 1,4,
caso contrário tiveram seus valores mantidos.
A seguir são apresentadas as envoltórias resistentes do revestimento do túnel, assim como os
esforços solicitantes calculados conforme explicitado anteriormente.

Figura 45 – Esforços solicitantes calculados para a fase atual do túnel
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Figura 46 – Esforços solicitantes calculados na fase de escavação do subsolo

Figura 47 – Esforços solicitantes calculados na fase de implantação do edifício considerando que a
parcela prioritária de resistência da estaca seja através do atrito lateral (75%)
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Figura 48 – Esforços solicitantes calculados na fase de implantação do edifício considerando que a
parcela prioritária de resistência da estaca seja através da ponta (75%)

Em relação aos resultados apresentados, os seguintes comentários, referentes a cada uma das
fases consideradas no modelo numérico, podem ser tecidos:


Fase Atual: nesta fase do processamento verifica-se que os esforços solicitantes
encontram-se limitados ao interior da envoltória de resistência, indicando condições
satisfatórias de segurança.
Observa-se que os valores dos esforços solicitantes concentram-se em dois
agrupamentos bastante pronunciados. O primeiro deles com esforços normais menores
referem-se aos esforços desenvolvidos na direção paralela ao eixo do túnel. Os esforços
normais de maior magnitude, por sua vez, são observados em direção transversal ao
eixo do túnel;



Escavação do Subsolo: verifica-se nesta fase que as condições de segurança
permanecem praticamente inalteradas. O alivio de tensões decorrente da escavação do
subsolo, por sua distância e características de rigidez do maciço, pouco influencia os
esforços solicitantes calculados. É possível observar que os esforços normais diminuem
ao longo da direção transversal ao túnel, e aumentam na direção longitudinal;



Implantação do Edifício (atrito lateral = 75%): ao considerar que as estacas do edifício
trabalharão predominantemente por atrito lateral, verifica-se que os esforços normais, em
algumas regiões, em direção transversal ao eixo do túnel passam de 1.400 kN para
2.600 kN, os momentos fletores, por sua vez, sofrem uma redução. Na outra direção,
paralela ao eixo do túnel, verifica-se que uma parcela dos esforços normais aumenta, e
outra diminui.
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Este resultado pode ser compreendido ao se analisar a Figura 17 deste relatório. Nela é
possível notar que o carregamento decorrente do estaqueamento conduz a uma
geometria tipo sela, que induz a um aumento da compressão na geratriz superior do
túnel e sua redução no piso do túnel.
Expostas estas características dos esforços mecânicos na fase de implantação da
edificação sobre o revestimento do túnel, constata-se que os esforços seguem no interior
da envoltória de resistência, indicando um nível adequado de segurança do revestimento
do túnel;


Implantação do edifício (ponta = 75%): a outra situação considerada na análise foi a de
que o carregamento fosse transmitido, essencialmente, através da ponta das estacas
(75% do carregamento).
Esta consideração é bastante severa e permite avaliar as eventuais implicações da
imposição de um carregamento extremo sobre o revestimento do túnel. Os resultados
indicam a mesma tendência observada na situação anterior, com maior magnitude nos
esforços.
Ainda assim pode se observar que os esforços solicitantes não atingem a envoltória de
resistência do revestimento, indicando que as condições de segurança são mantidas
após a instalação do edifício.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÕES
Foram descritas ao longo deste relatório as análises efetuadas para avaliar a influencia da
construção de um edifício sobre a Linha 4 Amarela do Metrô de São Paulo, entre a estação
Butantã e a Poço VSE Três Poderes. Os cálculos foram elaborados através de um modelo
numérico, solucionado através do Método dos Elementos Finitos, concebido em três dimensões,
que permitiu a consideração precisa e adequada da assimetria do carregamento imposto sobre
o revestimento de concreto do túnel.
Foram analisadas duas situações distintas, em função do possível comportamento das estacas
hélice continua, o que permitiu avaliar a resposta da estrutura a um caso de carregamento que
pode ser considerado extremo sobre o revestimento do túnel.
De posse dos resultados foi possível avaliar que dadas as condições consideradas no modelo
numérico, a influencia mecânica da construção do edifício sobre o túnel do Metro é aceitável,
havendo garantia de um nível adequado de segurança.
Salienta-se que, obviamente, os esforços atuantes no revestimento no estágio atual da estrutura
serão alterados, entretanto não irão atingir os limites de ruptura do concreto, mantendo-se
dentro dos padrões de segurança previstos nas normas.
Em termos de deslocamentos, verifica-se que os mesmos podem atingir 7mm na direção vertical
na região do teto do túnel com distorção máxima pontual de cerca de 1:2.330. Estes valores
podem ser considerados aceitáveis perante a estrutura do túnel.
Cabe ainda mencionar, que conforme premissas de calculo do Metro e conforme critérios de
projeto do túnel, o revestimento primário deve ser desprezado. Nas análises deste
processamento esta premissa também foi considerada. Além disso, a combinação dos esforços
solicitantes, conforme recomendação do FIB, e as considerações do comportamento das
estacas hélice continua, conduziram a uma avaliação do grau de segurança da estrutura que
pode ser classificada como rigorosa.
Finalmente, considerando os necessários cuidados a serem observados durante a fase
construtiva do edifício, recomenda-se que a execução das necessárias provas de carga em
eventuais estacas, conforme exigências das normas brasileiras, seja realizada em elementos
situados fora da projeção do túnel do Metro.
Por outro lado, sugere-se a implantação de um sistema de controle do andamento dos trabalhos
e observação do comportamento do túnel, por meio de inspeções periódicas e/ou
instrumentação de auscultação a serem devidamente planejadas e implantadas durante todo o
período construtivo do edifício. A tomada de decisão para tal, obrigatoriamente, deverá ser
consensada entre o Metro, a Mitre e a Themag.

