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Resumo da Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do título de Mestre 

em Engenharia Mineral.  

SIMULAÇÃO NUMÉRICA TRIDIMENSIONAL DE ESCAVAÇÕES EM MEIOS 

GEOLÓGICOS  

Philipe Silva Cardoso de Castro 

Abril/2022 

Orientadora: Christianne de Lyra Nogueira 

 

Os processos de escavação, a céu aberto ou subterrâneo, estão intimamente 

relacionados com a atividade de mineração. Estes processos conduzem a uma alteração do 

estado de tensão e deformação no meio geológico que é altamente dependente, dentre outros 

fatores, das condições geométricas e suas variações intermediárias ao longo do processo. Para 

que seja possível o acompanhamento das variações dos campos de tensão e deformação no 

decurso do processo construtivo da escavação torna-se imprescindível a utilização de um 

método aproximado para a solução do sistema de equações diferenciais parciais que 

governam este problema mecânico de equilíbrio estático com contorno variando a cada 

estágio da escavação. As equações aproximadas deste problema mecânico, em condição 

tridimensional, são obtidas através da formulação em deslocamento do método dos elementos 

finitos juntamente com uma metodologia que avalia as forças nodais equivalentes à remoção 

de parte do domínio do problema, a partir do estado de tensão na porção remanescente da 

escavação. Com base nesta formulação, foi desenvolvido um módulo para simulação 

tridimensional de escavações tomando como base computacional o módulo para simulação de 

escavações em condição bidimensional já implementado no sistema computacional ANLOG. 

Vários modelos discretos 3D foram testados e o módulo adaptado apresentou resultados 

satisfatórios para diversos tipos de análise em comparação com soluções analíticas presentes 

na literatura especializada, assim como em comparação com simulações bidimensionais. 

Palavras-chave: escavações, método dos elementos finitos, simulação numérica, análise 

tensão-deformação, geomecânica. 



 

 

 

 

Abstract of Dissertation presented as partial fulfillment of the requirements for the degree of 

Master of Science in Mining Engineering. 

THREE-DIMENSIONAL NUMERICAL SIMULATION OF EXCAVATIONS IN 

GEOLOGICAL MEDIUM 

Philipe Silva Cardoso de Castro 

April/2022 

Advisor: Christianne de Lyra Nogueira 

 

The excavation processes, open pit or underground, are closely related to the mining 

activity. These processes lead to a change in the state of stress and deformation in the 

geological medium, which is highly dependent, among other factors, on the geometric 

conditions and their intermediate variations throughout the process. In order to monitor 

variations in stress and strain fields throughout the excavation construction process, it is 

essential to use an approximate method to solve the system of partial differential equations 

that govern this mechanical problem of static equilibrium with boundary varying at each stage 

of excavation. The approximate equations of this mechanical problem, in three-dimensional 

condition, are obtained through the displacement formulation of the finite element method 

together with a methodology that evaluates the nodal forces equivalent to the removal of part 

of the problem domain, from the stress state in the portion remainder of the excavation. Based 

on this formulation, a module for three-dimensional excavation simulation was developed, 

taking as a computational basis the module for simulating excavations in two-dimensional 

condition already implemented in the ANLOG computational system. Several 3D discrete 

models were tested and the adapted module presented satisfactory results for different types of 

analysis compared to analytical solutions present in the specialized literature, as well as 

compared to two-dimensional simulations. 

Keywords: excavations, finite element method, numerical simulation, stress-strain analisys, 

geomechanics.
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Capítulo 1 

Introdução 

A resposta de maciços rochosos ao alívio e acúmulo de tensão provocado por 

processos de escavação é fundamental para o desenvolvimento de minas a céu aberto e 

subterrâneas. A utilização de modelos numéricos bidimensionais para previsão do 

comportamento tensão-deformação-resistência muitas vezes conduz a padrões de movimento, 

e até mesmo indicativo de rupturas, que não refletem a realidade tendo em vista a 

simplificação geométrica adotada. Desta forma, a adoção de um modelo numérico que leve 

em conta uma condição de tensão e deformação tridimensional é imprescindível para se 

observar a influência do desenvolvimento mineiro na resposta mecânica do maciço rochoso-

terroso. 

1.1 Objetivos e Descrição do Trabalho 

Esta dissertação de mestrado tem por objetivo contribuir para o desenvolvimento de 

uma ferramenta numérica que possa ser adotada na análise do comportamento mecânico em 

condição estática e tridimensional de escavações (superficiais e/ou subterrâneas) em meios 

geológicos (rochoso/terroso) utilizando o método dos elementos finitos (MEF) como técnica 

de aproximação. O intuito é avaliar as variações dos campos de deslocamento, deformações e 

tensões no entorno de uma escavação através de uma modelagem numérico computacional 

tridimensional (Figura 1.1) levando em conta os efeitos do tipo de escavação (sessão plena ou 

não) e do avanço da frente de escavação.  
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Figura 1.1 - Distribuição de tensão e campo de deslocamento (Adaptado de SAZID; AHMED 2019). 

Esta dissertação tem sua relevância pautada na difusão do conhecimento científico 

aplicado a problemas práticos da engenharia e está inserida no Projeto de Pesquisa intitulado 

“Análise Numérica Avançada de Obras Geotécnicas”, no contexto da linha de pesquisa de 

Geomecânica e Geotecnia da área de concentração de Lavra de Minas do Programa de Pós-

Graduação em Engenharia Mineral (PPGEM), da Escola de Minas da Universidade Federal de 

Ouro Preto (UFOP) e, ainda, do Grupo de Pesquisa em Geotecnia Computacional do 

Diretório de Grupo de Pesquisas do CNPq.  

Este documento contém seis capítulos, incluindo este capítulo introdutório que 

apresenta os objetivos, metodologia e contextualização. No Capítulo 2 são apresentadas as 

equações matriciais gerais, com base na formulação em deslocamento do método dos 

elementos finitos, para a análise de problemas mecânicos em equilíbrio estático. O Capítulo 3 

apresenta as metodologias que envolvem uma simulação numérica do processo de escavação. 

No Capítulo 4 são listadas as implementações computacionais realizadas ao longo deste 

trabalho no sistema ANLOG. No Capítulo 5 são apresentados os exemplos de verificação 

computacional para condição geostática tridimensional. Finalmente, no Capítulo 6, 

apresentam-se as conclusões e as sugestões para trabalhos futuros. 



 

 

3 

 

1.2 Metodologia 

Ao longo das últimas décadas, os métodos numéricos vêm ganhando notoriedade para 

solução de problemas de engenharia impulsionados, principalmente, pelos avanços na 

tecnologia computacional. No âmbito da engenharia geotécnica, os modelos matemáticos 

possuem soluções complexas levando-se em conta a complexidade geométrica, a presença de 

diferentes materiais e as incertezas características dos meios geológicos. A modelagem 

numérica geomecânica, assim, permite a análise de padrões complexos de descontinuidade, 

dinâmica de carregamentos, heterogeneidade, anisotropia, acoplamento hidromecânico, 

amolecimento de material, comportamento dependente do tempo entre outras. 

A utilização e desenvolvimento de ferramentas computacionais têm alcançado uma 

grande importância, visto que muitas situações reais só podem ser analisadas numericamente. 

No contexto do desenvolvimento de ferramentas computacionais, as contribuições relativas a 

este foram implementadas no sistema computacional ANLOG (NOGUEIRA, 1998). O 

ANLOG contou com a colaboração de vários alunos de mestrado e doutorado nos últimos 23 

anos e pode ser utilizado para análise, via MEF, de problemas: 

  mecânicos de equilíbrio estático e dinâmico;  

  de fluxo em meio poroso saturado e não saturado; 

  de acoplamento hidromecânico. 

O ANLOG é um código aberto, escrito em linguagem de programação Fortran. O 

Fortran (acrônimo de The IBM Mathematical Formula Translating System) é considerada 

como pioneira entre as linguagens científicas para computadores e foi desenvolvido pelo 

cientista da computação estadunidense John Backus. O Fortran foi criado para traduzir 

equações científicas em linguagem de computadores. A primeira versão da linguagem foi 

elaborada entre 1954 e 1957.  

Visto como um produto revolucionário, o Fortran possibilitou a escrita de algoritmos 

com uma série de equações algébricas padronizadas. Trata-se de uma linguagem dinâmica que 

está em constante evolução, sendo notada uma nova versão em média uma vez por década. As 

últimas versões possuem a característica de serem retrocompatíveis com as anteriores. Neste 

trabalho foram adotadas duas plataformas de desenvolvimento o FORTRAN POWER 
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STATION 4.0 da Microsoft e o FORTRAN da Intel. 

No que diz respeito à contribuição desta dissertação de mestrado ao programa 

ANLOG, destaca-se adaptação do macro comando para simulação numérica do processo de 

escavação tridimensional.  

Além do programa ANLOG, foram utilizados os softwares GID (CIMNE, 2012), para 

o pré-processamento, e o Pos3D (TECGRAF/CENPES, 1997), para o pós-processamento dos 

dados. 

O GID é uma interface gráfica interativa (Figura 1.2) usada para a definição, 

preparação e visualização de dados relacionados à simulação numérica (geometria, materiais, 

condições de contorno, informações de solução, entre outros). Foi desenvolvido no 

International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE) da Universitat 

Politècnica de Catalunya, Barcelona (ES). Este programa foi projetado para ser um pré e pós-

processador de uso geral, consequentemente, as configurações para diferentes análises devem 

ser realizadas de acordo com as especificações particulares de cada problema. 

 

Figura 1.2 - Malha de um cubo gerado pelo software GID. 

Desenvolvido pelo grupo de Tecnologia em Computação Gráfica (TeCGraf) no âmbito 

de um convênio entre a PUC-Rio e o Cenpes/Petrobras, o Pos3D foi concebido a partir do 

sistema de interface (IUP/LED) e do sistema gráfico G3D/CD. Para a manipulação da 

visualização foi utilizado o toolkit V3d. 

O Pos3D é um programa gráfico interativo para pós-processamento de resultados de 

modelos tridimensionais de elementos finitos (Figura 1.3). O programa foi concebido para 
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visualização de modelos sólidos, mas também trata de modelos de superfície. O programa é 

genérico uma vez que faz o pós-processamento de modelos com qualquer tipo de elemento 

finito sólido e de superfície e considera qualquer tipo de análise.  

 

Figura 1.3 - Interface do software Pos3D. 

A descrição dos elementos e tipo de análise é feita através de um arquivo padrão, 

chamado de arquivo neutro, que contém informações sobre a malha de elementos finitos e dos 

resultados. O arquivo neutro tem um formato extensível e o programa pode facilmente 

incorporar novos elementos implementando apenas as funções que diferenciam o novo 

elemento dos já implementados. 

1.3 Contextualização 

No contexto das análises numéricas, diferentes metodologias podem ser aplicadas no 

estudo de um determinado fenômeno ou problema físico. De uma forma geral, um problema 

de engenharia pode ser descrito por um modelo matemático que representa um sistema de 

equação diferencial parcial que, por sua vez, pode ser transformado num sistema de equação 

algébrico a partir de alguma metodologia numérica de aproximação.  
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Dentre os métodos numéricos mais usuais na análise de problemas em engenharia 

pode-se mencionar: o Método dos Elementos de Contorno (MEC), o Método das Diferenças 

Finitas (MDF) e o Método dos Elementos Finitos (MEF). 

De uma forma geral, estudos envolvendo simulação numérica de escavações tendem a 

apresentar análises bidimensionais em estado de deformação plana, nas quais, através de 

artifícios, procura-se introduzir o efeito da tridimensionalidade (PARREIRA; AZEVEDO, 

1994). O elevado custo computacional (elevado volume dados e elevado tempo de 

processamento) e dificuldade na interpretação dos resultados (manejo dos dados e pós 

processamento) são os principais fatores que impedem a sua ampla utilização. 

Tsutsumi e Angelis Neto (1994) citam cinco passos básicos para o uso apropriado dos 

métodos numéricos que são:  

1. formulação teórica com leis constitutivas realistas;  

2. desenvolvimento de linguagem computacional;  

3. verificação de dados laboratoriais e/ou casos históricos;  

4. análise de características numéricas como convergência, precisão, estabilidade 

e consistência; e  

5. aplicação em projetos. 

Dentre os trabalhos publicados neste tema podemos citar os seguintes estudos que 

serviram de base para esta dissertação: Arai et al. (2008), Chissolucombe e Oliveira (2011); 

Sazid e Ahmed (2019); Han et al. (2019) e Bialek et al. (2020).  

Arai et al. (2008) realizaram uma análise tridimensional de uma escavação via MEF 

para examinar o movimento do solo e a tensão após a instalação de paredes diafragma 

circulares. Chissolucombe e Oliveira (2011) apresentaram um estudo tridimensional para 

analisar o comportamento do maciço rochoso durante a escavação de túneis gêmeos.  

Sazid e Ahmed (2019) apresentaram os resultados da modelagem numérica 3D, via 

MEF utilizando o software ABAQUS, de um túnel raso escavado numa rocha branda, 

indicando grandes deslocamentos do teto e grande concentração de tensão cisalhante nos 

contatos entre as laterais e o teto do túnel.  
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Han et al. (2019) apresentaram os resultados da retroanálise do colapso de um túnel na 

cidade de Hobart (Tasmânia, Austrália) através de uma modelagem numérica tridimensional 

elastoplástica via MEF. A modelagem foi feita com o software comercial ANSYS e os 

resultados foram satisfatórios. Bialek et al. (2020) descreveram os recalques superficiais 

causados por uma lavra subterrânea de carvão por meio de simulações computacionais 

baseadas no método das diferenças finitas (MDF). Os resultados confirmaram a redução 

significativa destes recalques prevista na fase de planejamento desta exploração.  
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Capítulo 2 

Formulação numérica via MEF do 

problema mecânico de equilíbrio estático 

O comportamento de sistemas físicos pode ser estudado por meio da avaliação de 

modelos matemáticos ou de modelos físicos construídos em escala real em campo ou em 

escala reduzida em laboratório. Na medida em que a ciência e a tecnologia avançam, a 

utilização de modelos matemáticos para a análise de problemas reais tem se mostrado 

economicamente viável e, se bem conduzida, tão confiável quanto modelos físicos. Para a 

análise de problemas de engenharia, o modelo matemático, o qual permite a investigação de 

fenômenos físicos em diferentes meios diante de variadas condições a um custo minimizado, 

torna-se atraente.  

Existem duas categorias de sistemas que são usadas na definição de um modelo 

matemático: os sistemas discretos que apresentam um número finito de graus de liberdade e 

os sistemas contínuos que apresentam um número infinito de graus de liberdade.  

O modelo matemático que representa um sistema discreto consiste num sistema de 

equação algébrica enquanto que o modelo matemático de sistemas contínuos é representado 

por um sistema de equação diferencial. Ao contrário do que ocorre em problemas discretos, 

onde as equações algébricas permitem facilmente encontrar soluções quase exatas, em 

problemas contínuos, as grandezas incógnitas têm soluções analíticas conhecidas apenas para 

condições simples de contorno e de carregamento, tornando necessária a utilização de alguma 
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técnica ou método numérico para obtenção de pelo menos uma solução aproximada para o 

problema. 

Um procedimento amplamente adotado no meio numérico é a técnica de discretização 

espacial. Diferentes tipos de modelos numéricos são obtidos a depender da técnica de 

discretização adotada. O método das diferenças finitas (MDF), por exemplo, adota a 

discretização espacial usando uma malha de pontos nodais onde as equações diferenciais são 

aproximadas por equações em diferenças. Já o método dos elementos finitos (MEF) adota a 

discretização espacial usando uma malha de elementos finitos onde a variável de estado é 

interpolada no domínio de cada elemento (nos seus pontos nodais) e uma equação algébrica é 

obtida indicando o equilíbrio em cada elemento.  

Neste trabalho, adotou-se o MEF como método numérico para obtenção do sistema de 

equação algébrico que representa o problema mecânico de equilíbrio estático. 

2.1 Equações de Equilíbrio Estático  

A ideia básica do MEF consiste em utilizar soluções aproximadas de problemas de 

engenharia ao invés de se efetuar aproximações de caráter global. Desta forma, usando a 

técnica de discretização (Figura 2.1), o domínio de integração do problema é subdividido em 

um número discreto de pequenas regiões, ou seja, o domínio do problema é dividido em uma 

quantidade finita de subdomínios, também chamados de elementos finitos onde a variável 

primária (ou incógnita do problema) é aproximada através de uma técnica de interpolação 

nodal. Cada elemento finito está interconectado com os demais a partir dos pontos nodais 

formando uma malha de elementos finitos. 

 

Figura 2.1. - Discretização de um sólido em elementos finitos. 

Em seguida, a condição de equilíbrio é estabelecida em cada subdomínio, 

isoladamente e, posteriormente, as equações são agrupadas obtendo-se uma resposta 

aproximada para o problema independente de sua complexidade. A Figura 2.2 demonstra as 



 

 

10 

 

etapas necessárias para o estudo de um problema de equilíbrio mecânico pelo método dos 

elementos finitos. 

 

Figura 2.2. - Processo de análise de um problema de equilíbrio mecânico via MEF (Adaptado de BATHE, 1996). 

O sistema de equações diferenciais que governa um problema mecânico de equilíbrio 

estático pode ser representado na forma simbólica (ZIENKIEWICS; TAYLOR, 1989) tal 

como: 

T  σ b 0  (2.1) 
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em que   é um operador diferencial de primeira ordem; σ é o vetor de componentes de 

tensão cartesianas que definem o estado de tensão em um ponto do meio; e b é o vetor de peso 

próprio (ou força de corpo ou volume); definidos, respectivamente, para uma condição 

tridimensional tal como: 

x y z

T
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z y x
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0 0 0

0 0 0
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b   (2.2c) 

O sistema de equações diferenciais apresentadas pela Eq. (2.1) deverá atender as 

condições de contorno em força na superfície St do domínio do volume V representada por: 

 σ n t  em St (2.3) 

em que  σ  é o tensor de tensões em sua forma matricial; n é o vetor unitário normal à 

superfície St em qualquer ponto; e, t é o vetor de forças de superfície; definidos, 

respectivamente, para uma condição tridimensional tal como: 
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  (2.4c) 

A Eq. (2.1), escrita em termos das tensões, pode ser reescrita em termos dos 

deslocamentos utilizando as relações constitutivas e cinemáticas adequadas ao problema. De 

uma forma geral, as componentes do vetor das tensões σ  se relacionam com as componentes 

do vetor de deformação ε  através de uma matriz constitutiva D adequada ao problema a ser 

analisado da seguinte maneira: 

σ Dε   (2.5) 

em que o vetor é  é dada por: 

x

y

z

xy

yz

zx

ε

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  














 (2.6) 

Por sua vez, as deformações relacionam-se com os deslocamentos por meio das 

equações de cinemáticas de modo que: 

ε u   (2.7) 

em que o sinal negativo representa a convenção de compressão positiva adotada neste 

trabalho,   é o operador diferencial de primeira ordem definido na Eq. (2.2a) e u o vetor das 

componentes de deslocamento que para o caso tridimensional é definido como: 

u

v

w

u

 
 

  
 
 

  (2.8) 

Substituindo as Eq. (2.5) e (2.7) na Eq. (2.1) chega-se ao seguinte sistema de equação 

diferencial em termos dos deslocamentos: 

T ( ) D u b 0   em V  (2.9) 
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Com base no MEF, dividindo o domínio V em uma série de subdomínios Ve, pode-se 

reescrever a Eq. (2.9) no domínio de cada elemento, tal como: 

T *( ) D u b 0   em Ve  (2.10) 

onde u* é a solução aproximada de u agora no domínio do elemento finito Ve. 

Usando o conceito de elementos isoparamétricos (que adotam como função de 

interpolação a própria função de forma) pode-se escrever os deslocamentos em um ponto 

qualquer no interior de um elemento finito em termos dos seus valores nodais tal como: 

* ˆ= u Nu  em Ve  (2.11) 

em que N é a matriz das funções forma e û  é o vetor dos deslocamentos nodais definido para 

condição tridimensional, tal como: 

1

1

1

n

n

n

u

v

w

ˆ

u

v

w

u

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 (2.12) 

Ao utilizar-se uma solução aproximada u* para o deslocamento, gera-se um resíduo na 

Eq. (2.10) definido como: 

Tˆ ˆR( )= ( ) u D u b 0   em Ve  (2.13) 

A solução aproximada que melhor descreve o problema será a que produzir o menor 

resíduo (Eq. 2.13). A minimização do resíduo gerado, é feita através da aplicação localizada 

do Método de Garlekin, considerado um caso particular do Método dos Resíduos Ponderados, 

no qual a função de ponderação adotada é igual a função de aproximação.  

Desta forma, aplicando-se Galerkin pode-se obter a seguinte equação integral: 

 
e e

e
T T T

e

V V

ˆ ˆR  dV ( ) dV     N u N D u b 0   (2.14) 

ou ainda, dividindo a Eq. (14) em dois termos, tem-se: 
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e e

T T T
e e

V V

ˆ dV dV  N D u N b 0   (2.15) 

Integrando por partes a primeira parcela da Eq. (2.15) obtém-se: 

     
te e e

t

T T T
e e e

V S V

ˆ ˆdV dS dV   N D u N D u n N b 0    (2.16) 

ou ainda,  

     
te e e

t

T T T
e e e

V S V

ˆ dV dS dV   σN D u N n N b 0   (2.17) 

Aplicando-se a condição de contorno representada pela Eq. (2.3), obtém-se 

te e e

t
T T T

e e e

V S V

ˆdV dS dV   B DΒ u N t N b  (2.18) 

em que 

B Ν  (2.19) 

é o operador diferencial (ou cinemático) de primeira ordem definido em função das derivadas 

direcionais das funções de interpolação Ni definido, para o caso tridimensional, tal como: 
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0 0 0 0
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B
 (2.20) 

A Eq. (2.18) pode ainda ser apresentada em sua forma compacta, tal como:  

e eK û F  (2.21) 

onde Ke é a matriz de rigidez do elemento definida como: 
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e

T
e e

V

dVK B DB   (2.22a) 

Fe é o vetor de força nodal equivalente definido como: 

t ee
be sF F F   (2.22b) 

em que 

te

te

t
T

s e

S

dSF N t   (2.22c) 

é o vetor de força nodal equivalente às forças de superfície, e 

e

T
ebe

V

dVF N b   (2.22d) 

é o vetor de força nodal equivalente à força de peso próprio. 

A formulação do MEF, em termos de deslocamentos, não avalia as tensões nos pontos 

nodais e sim nos pontos de Gauss no interior do elemento (NOGUEIRA, 1998). A matriz de 

rigidez Ke (Eq. 2.22a), o vetor de força nodal equivalente às forças de superfície Fse (Eq. 

2.22c) e o vetor de força nodal equivalente às forças de peso próprio Fbe (Eq. 2.22d) são 

obtidas através de uma integração numérica pelo método da quadratura Gaussiana.  

Utilizando-se a transformação de sistema de coordenada, pode-se obter a seguinte 

forma de integração Gaussiana para a matriz de rigidez: 

i i i i

ie

1 1 1 ngauss
T

g K g g g

g 11 1 1

T
e e

V

det drdsdt (r ,s , t )dV
  

      B D B J FK B DB  (2.23a) 

em que 

T
K (r,s, t) detF B D B J  (2.23b) 

para o vetor de força nodal equivalentes às forças de superfície: 

t i i ie

ite

1 1 ngauss
T

t g S g g

g 11 1

T
s e

S

det drds (r ,s )dS
 

 

     N t J FF N t  (2.24a) 

em que 
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T
S(r,s) detF N t J  (2.24b) 

e para o vetor de força nodal equivalentes às forças de peso próprio: 

i i i i

ie

1 1 1 ngauss
T

be g b g g g

g 11 1 1

T
e

V

det drdsdt (r ,s , t )dV
  

     F N b J FN b  (2.25a) 

T
b (r,s, t) detF N b J  (2.25b) 

Nas equações acima, rg, sg, tg são as coordenadas naturais dos pontos de Gauss gi; αg é o peso 

de Gauss; e, ngauss é o número de pontos de Gauss adotados na integração numérica. 

2.2  Modelo Constitutivo 

Uma lei ou modelo constitutivo representa um modelo matemático que descreve 

idealmente o comportamento tensão-deformação de dado material. Em outras palavras, uma 

lei constitutiva simula o comportamento físico percebido conceitualmente. A principal 

vantagem de estabelecer um modelo matemático é aplicar os conceitos para a resolução de 

eventos complexos de forma quantitativa (DESAI; SIRIWARDANE, 1984). Destarte, a 

eficácia de um modelo constitutivo depende da extensão em que o fenômeno físico foi 

compreendido, analisado e simulado. 

Segundo Desai e Siriwardane (1984), o estudo da resposta de um corpo (constituído 

por um material) submetido a um sistema de força constitui o maior esforço da engenharia e 

das ciências. Os fatores importantes envolvidos em tal estudo são: a incitação externa, a 

constituição interna do material e a resposta. 

A solicitação externa pode ser qualquer meio pelo qual a natureza do material seja 

alterada. Geralmente, corpos com a mesma configuração geométrica, mas com material 

constituinte distinto, respondem de maneiras diferentes à mesma incitação externa. O 

comportamento tensão-deformação, ou em geral, a relação de causa e efeito, depende do 

material que constitui o corpo. Nas aplicações de engenharia, o comportamento da resposta 

pode ser estudado em um nível macroscópico, desconsiderando a estrutura atômica e 

molecular, no âmbito da mecânica do contínuo. 

O modo como a tensão e a deformação estão relacionadas em um material sob carga 

é descrita qualitativamente por seu comportamento constitutivo. Uma grande 

variedade de modelos constitutivos foi idealizada para diversos tipos de materiais. 
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Esses modelos descrevem respostas, independentes e dependentes do tempo, do 

material à carga aplicada em termos de elasticidade, plasticidade, viscosidade e 

fluência, e combinações desses comportamentos. Para qualquer modelo constitutivo, 

tensão e deformação, ou algumas variáveis derivadas, como taxas de tensão e 

deformação, são relacionadas por meio de um conjunto de equações constitutivas 

(BRADY; BROWN, 2004, p. 34). 

Portanto, cada modelo constitutivo apresenta um sistema de equações constitutivas 

distinto a depender do tipo de modelagem requerida e do tipo do material a ser simulado. Para 

definir de forma mais realística o comportamento dos solos e rochas, é necessário que se 

tenha conhecimento das teorias que representam as suas condições em determinado estado 

(GUILLEN, 2008). 

O modelo constitutivo utilizados nesta dissertação é o modelo linear elástico. Este 

modelo estabelece o comportamento do solo ou do maciço rochoso ao longo do processo de 

escavação. 

Um corpo deformável supostamente elástico sujeito à ação de um carregamento 

externo sofrerá deformações resultantes da ação deste carregamento, e quando cessada a ação 

do carregamento, as deformações desaparecem, ou seja, o corpo volta à sua configuração 

geométrica inicial. Essas deformações recuperáveis são chamadas de elásticas e seguem a lei 

de Hooke (MARTINS, 2008). 

O modelo linear elástico é baseado na lei da elasticidade isotrópica de Hooke, na qual 

é considerada uma relação única entre tensão e deformação (Figura 2.3), não dependente das 

taxas de tensão e de deformação, e envolve dois parâmetros elásticos básicos: o módulo de 

Young (E), que é a constante de proporcionalidade entre a tensão e a deformação, e o 

coeficiente de Poisson (ν), definida como a razão entre as deformações lateral e axial.  

a

a

E

1

lat

a



1

 

Figura 2.3 - Comportamento típico de um material linear elástico. 
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A relação tensão-deformação dos materiais sólidos elásticos lineares é a mais simples 

utilizada na engenharia e é dada, para um estado uniaxial de tensão, por: 

E    (2.26) 

A generalização da equação (2.7) para o caso tridimensional e considerando a lei de 

Hooke como modelo constitutivo, pode ser escrita tal como na Eq. (2.5) adotando como 

matriz constitutiva (D) a matriz constitutiva elástica De definida como: 

e

( 2G) 0 0 0

( 2G) 0 0 0

( 2G) 0 0 0

0 0 0 G 0 0

0 0 0 0 G 0

0 0 0 0 0 G

    
 

   
 
    

  
 
 
 
 

D  (2.27) 

em que λ é a constante de Lamé e G é o módulo de elasticidade transversal (ou cisalhante), 

definidos, respectivamente, tal como: 

E

(1 )(1 2 )


 

  
 (2.28a) 

E
G

2(1 )



 (2.28b) 

No contexto de modelos constitutivos, a relação demonstrada pela Eq. (2.27) é mais 

vantajosamente expressa em termos do módulo de deformação volumétrica K e do módulo de 

cisalhamento G:  

e

4 2 2K G K G K G 0 0 0
3 3 3

2 4 2K G K G K G 0 0 0
3 3 3

2 2 4K G K G K G 0 0 0
3 3 3

0 0 0 G 0 0

0 0 0 0 G 0

0 0 0 0 0 G

   
 
   
 
   
 

  
 
 
 
 
  

D  (2.29) 

onde K é dado por: 
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E
K

3(1 2 )


 
  (2.30) 

Segundo Ibañez (2003), o estado plano de deformação, no contexto do modelo linear 

elástico, representa uma idealização muito utilizada para análise de obras geotécnicas 

(barragens, túneis, fundações corridas, etc.) envolvendo as seguintes hipóteses sobre 

geometria, carregamento e parâmetros constitutivos: 

 uma das dimensões do corpo é muito maior do que as outras duas, permitindo que uma 

seção transversal qualquer possa ser considerada como “seção de simetria” e, 

consequentemente, apresentando deformações nulas na direção perpendicular à seção 

transversal citada; 

 os parâmetros elásticos não variam ao longo da maior dimensão do corpo (material 

homogêneo); e 

 o carregamento não varia ao longo da maior dimensão do corpo e, ainda, a 

componente nesta direção não é considerada nas equações governantes do estado 

plano de deformação. 

A limitação do método de análise linear elástica é a pequena quantidade de materiais 

que apresentam esse comportamento, bem como, o fato da maioria dos materiais exibirem tal 

comportamento ao longo de uma faixa restrita de tensão. Embora o modelo não seja adequado 

para modelar solo, ele pode ser usado para modelar volumes rígidos no solo, como formações 

rochosas intactas. Em baixos níveis de tensões, alguns solos e outros materiais podem se 

comportar de acordo com este modelo. 
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Capítulo 3 

Simulação numérica do processo de 

escavação 

O método dos elementos finitos fornece aos engenheiros geotécnicos uma excelente 

ferramenta para simulação do processo de escavação. Para tanto, alguns passos são 

fundamentais tal como a definição dos estados iniciais (anterior à escavação) de tensão, 

geralmente geoestático, e de deformação e deslocamentos, considerados nulos. 

3.1 Métodos de Simulação Numérica de Escavações 

A simulação numérica de escavações envolve invariavelmente as seguintes etapas, tal 

como ilustrado na Figura 3.1 (NOGUEIRA, 1998): 

1.  Calcular o estado de tensão in situ () no domínio do problema e, em particular, no 

contorno da escavação, que represente o efeito da parte A a ser escavada sobre a parte 

B que permanecerá após a escavação; 

2.  Calcular as forças nodais equivalentes (F) correspondentes a este estado de tensão; 

3.  Calcular os efeitos na parte restante B destas forças nodais equivalentes aplicadas 

com sentido contrário no contorno da escavação. 
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Figura 3.1 - Simulação numérica de escavações via MEF (NOGUEIRA, 1998). 

A simulação de uma etapa de escavação envolve, portanto, a determinação das forças 

nodais equivalentes às tensões atuantes no interior de cada elemento no contorno da 

escavação, a determinação da rigidez da massa de solo B e a aplicação de tensões contrárias 

no contorno. 

O MEF com sua formulação em deslocamento, pela sua própria natureza, não garante o 

equilíbrio das tensões nas interfaces entre dois elementos, garante apenas o equilíbrio das forças 

nodais (ZIENKIEWICZ; TAYLOR, 1989).  

A aplicação do MEF para solução de problemas de escavações, portanto, passa por 

dois pontos importantes. O primeiro consiste em determinar no contorno da escavação, da 

forma mais precisa possível, a força nodal equivalente às tensões atuantes no interior de cada 

elemento. O segundo ponto consiste em remover a rigidez dos elementos correspondentes ao 

domínio a ser escavado. Assim o uso indiscriminado do MEF para simular escavações pode 

induzir erros grosseiros tanto na tentativa de se obter as tensões atuando no contorno das 

escavações quanto na forma como a remoção da rigidez é conduzida.  

Mana (1978) propôs um método que produz solução única independentemente do 

número de etapas em que é simulada a escavação. Fazendo uso das equações de equilíbrio 

estático do MEF, Mana apresentou a seguinte equação para realização do cálculo das forças 

nodais equivalentes adjacentes à escavação: 

M
T

m 1 V

dVF B σ


  (3.1) 

em que M é o número de elementos que têm contornos comuns com elementos não escavados 

e F é o vetor das forças nodais equivalentes ao estado de tensão dos elementos a serem 

escavados e que possuem contornos comuns com os elementos não escavados. O vetor F é 

obtido através de uma integração numérica onde o vetor σ é conhecido em cada ponto de 
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gauss. 

O método apresentado por Mana (1978) foi o primeiro a satisfazer o “Postulado da 

Unicidade” de Ishihara (1970)
1
. De acordo com Nogueira (1998), Mana também inovou 

quando utilizou um procedimento no qual a parcela de rigidez dos elementos escavados, 

assim como os nós correspondentes, não era considerada no arranjo da matriz de rigidez 

global. Mana aplicou esta metodologia para analisar escavações escoradas em solo mole 

assumindo uma condição não drenada de modo que uma análise em termos de tensão total 

pudesse ser conduzida. 

Analisando escavações elastoplásticas, Brown e Booker (1985), baseados no trabalho 

de Ghaboussi e Pecknold (1984), mostraram que o procedimento proposto por Mana não 

garante o equilíbrio total e erros são propagados à medida que aumenta o número de estágios 

de escavação. Brown e Booker (1985) demonstraram que as forças nodais podem ser 

encontradas por integração numérica apropriada das tensões, forças de massa e forças de 

superfície em toda a massa do solo, de tal forma que o equilíbrio total seja aproximadamente 

mantido em cada estágio de escavação. O método descrito fornece a independência necessária 

no caso de materiais linearmente elásticos e, portanto, pode ser usado para escavação em 

vários estágios em problemas não lineares sem erros excessivos.  

O procedimento adotado para determinação das forças nodais equivalentes foi impor 

um deslocamento nodal arbitrário no final do i-ésimo estágio de escavação. Então, igualando 

o trabalho interno e externo realizado durante esse deslocamento, as forças nodais 

equivalentes necessárias para simular o i-ésimo estágio de escavação podem ser determinadas 

com base no equilíbrio total e não incremental. Assim, Brown e Booker (1985) apresentaram 

a seguinte equação para as forças nodais equivalentes em cada estágio i da escavação: 

i i i

T T T
i i 1

V V S

dV dV dS    F B σ N b N t  (3.2) 

                                                 

1
 Ishihara (1970) demonstrou que o resultado da análise de uma escavação em material elástico linear 

independe do número de etapas em que a escavação simulada. A isto se chama de unicidade de solução, requisito 

que as técnicas de simulação de escavação devem satisfazer. 
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onde Vi, e Si representam, respectivamente, o volume e o contorno do domínio após a 

escavação. 

A primeira parcela da Eq. (3.2) representa as forças nodais equivalentes ao estado de 

tensão total num estágio de escavação anterior ao corrente. A segunda e a terceira parcela são, 

respectivamente, as forças nodais equivalentes devido às forças de corpo e a forças de 

superfície. 

A Eq. (3.2) pode ser escrita em função do estado de tensão, σe, da força de corpo, be, e 

da força de superfície, te, em cada elemento como: 

i

e e e

numel
eT e T T e

i i 1

e 1 V S V

dV dS dV



 
   
  

   F B σ N t N b  (3.3) 

Quando as contribuições das forças de corpo e de superfície não são levadas em conta 

nas Eqs. (3.2) e (3.3), forças nodais surgirão em todos os pontos no interior da malha 

produzindo um erro grosseiro. 

Como demonstrado por Nogueira (1998) e apresentado na Tabela 3.1, o procedimento 

proposto por Mana (1978) depende da geometria da malha ou, mais especificamente, da altura 

do elemento a ser escavado e que possua nós pertencentes ao contorno da escavação, ou seja, 

quanto mais grosseira for a malha de elementos finitos utilizada, maiores serão os erros 

introduzidos no cálculo do carregamento nodal equivalente e, consequentemente, na análise. 

Por outro lado, o método apresentado por Brown e Booker (1985) independe da discretização 

tornando mais preciso e conveniente que o proposto por Mana (1978). 



 

24 

 

 

 

Tabela 3.1- Forças nodais equivalentes (F) adaptado de Nogueira (1998). 

AUTORES Brown e Booker (1985) Mana (1978) 

Tensão na superfície 

da 

escavação

3γ=20kN/m  

H

A         B

 

H=2m 

H

A         B

 

H=2m 

H
A         B

 

H=0.25m 

40 kPa

A B  

Força nodal 

equivalente (F) 
53.333

13.3313.33

 

26.67

   20  20

 

   50.0

14.16714.667

 

53.333

13.33313.333

A B
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Capítulo 4 

Implementações computacionais no 

ANLOG 

As implementações computacionais relacionadas com esta dissertação foram 

executadas no programa computacional ANLOG. Neste capítulo, apresenta-se a estrutura do 

programa ANLOG, assim como, os detalhes das alterações e inclusões necessárias. 

4.1  O Programa ANLOG 

O programa computacional ANLOG (Análise Não Linear de Obras Geotécnicas) é 

escrito em linguagem de programação FORTRAN 90 através do ambiente de 

desenvolvimento FORTRAN Powerstation 4.0 (Figura 4.1). Sua primeira versão foi 

desenvolvida por Zornberg (1989) tendo sido utilizada na análise de problemas mecânicos em 

equilíbrio estático envolvendo a simulação de aterros e escavações em condição de 

deformação plana e axissimétrica e levando em conta comportamento tensão-deformação 

elastoplásticos. Uma nova versão do programa foi desenvolvida por Nogueira (1998) 

considerando o acoplamento entre fluxo e deformação. 
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Figura 4.1 - Ambiente de trabalho do FORTRAN. 

Novas versões surgiram à medida que contribuições são agregadas aos trabalhos 

desenvolvidos por Nogueira (1998). Desta forma, podemos citar os seguintes trabalhos:  

 Machado Jr. (2000) desenvolveu uma versão (GEOFLUX) para análise de problemas 

de fluxo bidimensional em meio poroso não saturado.  

 Pereira (2003) incorporou os elementos de reforço que possibilitou a análise de 

problemas mecânicos de equilíbrio estático de estruturas de solos reforçado (ANLOG 

v.2003).  

 Pinto (2004) incorporou à formulação acoplada o efeito da variação do nível d´água 

(ANLOG v.2004).  

 Silva (2005) introduziu os elementos tridimensionais e generalizou o código para 

situações 3D (ANLOG v.2005).  

 Oliveira (2006) incorporou ao código os elementos de reforço e interface 

axissimétricos e os modelos Mohr-Coulomb modificado para o solo e Coulomb para a 

interface com comportamento elástico perfeitamente plástico (ANLOG v.2006).  
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 Yang (2009) incorporou uma nova versão do modelo Lade-Kim, assim como sugeriu 

uma nova modificação para a função de amolecimento a fim de suavizar a curva 

tensão-deformação na condição pós-pico e ainda levar em conta o efeito da tensão de 

confinamento na resistência residual (ANLOG v.2009).  

 Valverde (2010) generalizou os modelos de comportamento elastoplásticos para a 

condição de deformação tridimensional (ANLOG v.2010).  

 Armond e Nogueira (2013) incorporaram as equações características dos modelos 

constitutivos Brooks e Corey (1964) e Fredlund e Xing (1994) para análise de 

problema de fluxo em meio poroso não saturado (ANLOG v.2013).  

 Simão (2014) introduziu o modelo elástico perfeitamente plástico com fluxo associado 

de acordo com o critério de ruptura de Hoek-Brown (ANLOG v.2014).  

 Ferraz (2017) implementou o elemento Q9 enquanto Sales (2018) implementou o 

elemento tetraédrico de 4 nós. 

 Zorzal (2019) incorporou a formulação dinâmica para análise de problemas de 

desmonte de rocha. 

 Encontra-se em desenvolvimento uma tese de doutorado com o propósito de introduzir 

a formulação acoplada, levando-se em conta os efeitos poroelásticos (ALVARENGA, 

2022). 

Tratando-se de soluções aproximadas via MEF, o ANLOG suporta análises com 

elementos finitos de diversas geometrias: unidimensionais (barras e treliças), bidimensionais 

(planos - quadrilaterais ou triangulares) ou tridimensionais (sólidos - prismáticos ou 

tetraédricos), todos esses podendo ser lineares ou quadráticos em função da ordem da função 

de aproximação. Além desses, elementos de interface de espessura nula, elementos 

específicos para reforço e elementos finitos para análises acopladas também são suportados. 

Do ponto de vista de procedimento de solução de sistemas de equações algébricas, os 

seguintes algoritmos encontram-se implementados no ANLOG: algoritmo puramente 

incremental; algoritmo incremental-iterativo (Newton-Raphson); e, algoritmo incremental-

iterativo (Newton-Raphson) incluindo a estratégia de incrementos automáticos de 

cargatempo (SIMÃO, 2014). 
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No que diz respeito ao procedimento de integração de tensão, tem-se os seguintes 

algoritmos: algoritmos de integração de tensão puramente explícitos; algoritmos de integração 

de tensão puramente explícitos com subincremento; e, algoritmos de integração de tensão 

explícitos com subincremento e controle do erro na avaliação das tensões (SIMÃO, 2014). 

A iteração do usuário com o programa ANLOG é feito através de arquivos textos. Os 

dados de entrada são fornecidos através de arquivos não formatados com denominação 

constituída por uma série de 6 caracteres e com extensão “.D”. O arquivo de entrada com 

extensão “.D” deverá conter a sequência de macro comandos e seus respectivos conjuntos de 

dados a serem executados. 

Conforme Valverde (2010), um macro comando é uma palavra chave utilizada para 

controlar a execução de blocos de rotinas que devem ser acionadas para realização de uma 

tarefa específica. Esta sequência de macro comandos define o fluxo de informação que deverá 

ser usado na solução de um problema específico.  

Para a solução de um problema mecânico não tradicional de equilíbrio estático pelo 

ANLOG adotam-se, de uma forma geral, os seguintes macros comandos (Figura 4.2):  

  DADOS: este macro comando ativa um bloco de rotinas responsáveis pela leitura dos 

dados geométricos (coordenadas e conectividades), materiais (modelos constitutivos e 

parâmetros) e condições de contorno (essencial);  

  TINK0: é responsável pela obtenção de um estado de tensão na condição geoestática 

para simulação de estados de tensão inicial distinto de zero em que o estado de 

deformação inicial é tido como nulo. 

 ESCAV: este macro comando define o vetor de carregamento nodal equivalente ao 

estado de tensão no contorno de uma escavação. 

 SOLVE: define as matrizes características globais; resolve o sistema de equação 

algébrico característico do problema; e, obtêm-se as variáveis secundárias 

(deformação, tensão, aceleração, velocidade, etc.);  

  FEXEC: finaliza o programa.  
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Figura 4.2 - Sequência de macro comandos para a simulação de um processo de escavação. 

A malha de elementos finitos é gerada pelo pré-processador gráfico GID que produz 

um arquivo de texto com extensão “.GID” contendo as coordenadas dos pontos nodais e a 

conectividade dos elementos. Os resultados são registrados em arquivos de texto com 

extensões “.OUT” e “.POS”. O arquivo com extensão “.POS” é compatível com o pós-

processador gráfico Pos3D. Ainda é possível gerar arquivos de texto com extensão “.DAT” 

para destacar resultados específicos de acordo com a análise a ser realizada. 

4.1.1 Macro comando ‘TINK0’ 

O macro comando “TINK0” ativa a sub-rotina de mesmo nome a qual avalia o estado 

de tensão inicial do meio geológico considerando um estado de tensão geostático, ou seja, 

supondo a superfície do terreno plana, uma condição de compressão confinada e um estado de 

tensão principal.  

As componentes de tensão são avaliadas nos pontos de gauss de cada elemento finito 

pertencente a uma dada camada de solo. Desta forma, como dados de entrada desta rotina são 

fornecidos a cota referente à cota do nível de água (COTANA) e o número de diferentes 

camadas litológicas (NCAMD) que compõem o modelo a ser analisado. Para cada camada, 

partindo da mais superficial para a mais profunda, devem ser fornecidos os seguintes dados: 

cota da superfície superior da camada (COTAS), peso próprio (GAMAS) e o coeficiente de 

empuxo no repouso (K0).  
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A Figura 4.4 ilustra os parâmetros para definição do estado de tensão inicial de uma 

camada litológica com três diferentes tipos de camada de solo (NCAMD=3). A poropressão 

num ponto de gauss (ppigauss) pode ser obtida em função da posição relativa deste ponto e a 

cota do nível de água (COTANA) fazendo: 

- Para cotana > yigauss: 

igauss igauss wpp (cotana y )     (4.1a) 

- Para cotana ≤ yigauss: 

igausspp 0   (4.1b) 

em que yigauss representa a coordenada (ou cota) do ponto de gauss (igauss) e w é o peso 

específico da água. 

 

Figura 4.3 - Desenho esquemático de uma sequência litológica (Pimenta, 2012) 

As tensões normais totais, vertical (
igaussy ) e horizontal (

igaussx ), num ponto de gauss 

depende do peso próprio da camada em que se encontra (icam) e o peso das camadas 

sobrejacentes, tal que: 

igauss

icam 1

y i 1 i i icam igauss icam

i 2

(cotas cotas ) (cotas y )






         (4.2a) 

igauss icam igaussx 0 y(K )     (4.2b) 

em que (cotasicam) é a cota superior da camada icam. A primeira parcela da Eq. (4.2a) 

representa o peso das camadas superiores a icam, na qual (i) é o peso específico médio das 

camadas superiores.  
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As tensões normais efetivas, vertical e horizontal, são calculadas adotando o Princípio 

das Tensões Efetivas (PTE) tal que: 

igauss igaussy y igausspp      (4.3a) 

igauss igaussx x igausspp      (4.3b) 

4.2. Aproximação da Geometria  

As coordenadas cartesianas (x, y, z) de um ponto qualquer no interior de elemento, 

pode ser escrito em função das coordenadas cartesianas de cada ponto nodal deste elemento 

utilizando as funções de forma tal como: 

ˆx Nx  (4.4) 

em que x é o vetor de coordenadas cartesianas de um ponto qualquer no interior do elemento 

finito; N é a matriz das funções de forma (ou de interpolação); e x̂  é o vetor de coordenadas 

cartesianas dos pontos nodais do elemento, respectivamente definidos para a condição 

tridimensional, tal como:  

x

y

z

 
 

  
 
 

x  (4.5a) 

1 n

1 n

1 n

N 0 0 N 0 0

0 N 0 0 N 0

0 0 N 0 0 N

 
 


 
  

N  (4.5b) 

1

1

1

n

n

n

x

y

z

ˆ

x

y

z

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

x  (4.5c) 

Ni é a função de forma (ou de interpolação) de cada ponto nodal de um elemento com n 

pontos nodais que por sua vez são escritas em termos das coordenadas naturais (r, s, t).  
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Um ponto qualquer no espaço das coordenadas cartesianas tem uma imagem no 

espaço das coordenadas naturais, como ilustrado pela Figura 4.4, e a transformação entre estes 

sistemas é feito através da matriz Jacobiana J definida como: 

x x x

r s t

y y y

r s t

z z z

r s t

J

   
   
 
   
   
 
   
    

  (4.6) 

 

Figura 4.4 - Transformação de coordenadas a partir da matriz Jacobiana. 

O volume infinitesimal (dVe) de um dado elemento pode ser obtido da seguinte forma: 

edV dxdydz det drdsdt  J  (4.7) 

em que o determinante da matriz Jacobiana é definido por 

x y z y z x z x y z y x x z y y x z
det

r s t r s t r s t r s t r s t r s t
J

                    
        

                    
 (4.8) 

A matriz Jacobiana é necessária para construir termos derivados, como tensão, a partir 

das variáveis nodais primárias, como deslocamento. 

A Figura 4.5 apresenta o elemento finito C20 (sólido quadrático) definido no sistema 

de coordenada natural (r,s,t) que foi utilizado nas análises realizadas nesta dissertação de 

mestrado. 
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Figura 4.5 - Elemento finito C20. 

Utilizando o conceito de elementos isoparamétricos, as seguintes funções de 

forma/interpolação são usadas para o elemento C20: 

1N (r,s, t) 0.125(1 r)(1 s)(1 t)( r s t 2)         (4.9a) 

2N (r,s, t) 0.125(1 r)(1 s)(1 t)( r s t 2)         (4.9b) 

3N (r,s, t) 0.125(1 r)(1 s)(1 t)( r s t 2)         (4.9c) 

4N (r,s, t) 0.125(1 r)(1 s)(1 t)( r s t 2)         (4.9d) 

5N (r,s, t) 0.125(1 r)(1 s)(1 t)( r s t 2)         (4.9e) 

6N (r,s, t) 0.125(1 r)(1 s)(1 t)( r s t 2)         (4.9f) 

7N (r,s, t) 0.125(1 r)(1 s)(1 t)( r s t 2)         (4.9g) 

8N (r,s, t) 0.125(1 r)(1 s)(1 t)( r s t 2)         (4.9h) 

9N (r,s, t) 0.25(1 r)(1 s²)(1 t)     (4.9i) 

10N (r,s, t) 0.25(1 r²)(1 s)(1 t)     (4.9j) 

11N (r,s, t) 0.25(1 r)(1 s²)(1 t)     (4.9k) 

12N (r,s, t) 0.25(1 r²)(1 s)(1 t)     (4.9l) 

13N (r,s, t) 0.25(1 r)(1 s)(1 t²)     (4.9m) 
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14N (r,s, t) 0.25(1 r)(1 s)(1 t²)     (4.9n) 

15N (r,s, t) 0.25(1 r)(1 s)(1 t²)     (4.9o) 

16N (r,s, t) 0.25(1 r)(1 s)(1 t²)     (4.9p) 

17N (r,s, t) 0.25(1 r)(1 s²)(1 t)     (4.9r) 

18N (r,s, t) 0.25(1 r²)(1 s)(1 t)     (4.9s) 

19N (r,s, t) 0.25(1 r)(1 s²)(1 t)     (4.9t) 

20N (r,s, t) 0.25(1 r²)(1 s)(1 t)     (4.9v) 

4.3 Implementações Computacionais Relativas ao Processo de Escavação 

De modo a possibilitar a simulação tridimensional do processo de escavação via MEF, 

o macro comando ESCAV foi devidamente adaptado para a leitura das informações a serem 

fornecidas pelos usuários. Além disso, a sub-rotina ESC_RET, que identifica e elimina da 

malha elementos e pontos nodais que serão escavados, passou por uma série de alterações, 

especialmente para os casos tridimensionais. 

O macro comando ESCAV ativa a sub-rotina de mesmo nome a qual avalia a força 

nodal equivalente ao estado de tensão no contorno de uma escavação F. 

i

e e e

numel
eT e T T e

i i 1

e 1 V S V

dV dS dV



 
   
  

   F B σ N t N b   (4.10)  

onde numeli corresponde ao número de elementos ativos no estágio i, ou seja, que 

permanecem na malha após a escavação. 

Na versão anterior do ANLOG, antes das modificações feitas ao longo deste trabalho, 

o usuário deveria fornecer uma sequência de dados no arquivo de entrada “.D”. tal como a 

indicada no Quadro 4.1: 

Inicialmente eram fornecidos como dados de entrada, a quantidade de elementos que 

seriam escavados (NELES) e um código que indicaria se a poro pressão hidrostática deveria 

ser levada em conta (LLHID=1) ou não (LLHID=0). Além disso, cada elemento a ser 

escavado deveria ser identificado com o seu número (IELEM). Ainda era necessário informar 
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o número de pontos nodais deste elemento que permaneceriam na malha após a escavação 

(NPESC) e o número do primeiro ponto da sequência de pontos nodais, fornecida em sentido 

anti-horário, que permaneceriam na malha (PINIC). A linha 3 deveria ser repetida NELES 

vezes. As linhas 4 e 5 precisariam ser informadas somente no caso em que LLHID=1, ou seja, 

a água em condição hidrostática deveria permanecer na cava após a escavação. A linha 4 

recebia o número de grupos de elementos (NGELM) que conteriam a água, assim, a linha 5 

necessitaria ser repetida NGELM vezes inserindo a informação do primeiro (#KEL1) e do 

último (#KEL2) elemento do seu grupo, além de um valor incremental (INCR). 

Quadro 4.1 - Antigo macro comando ESCAV. 

Linha 1: 'ESCAV' ...nome do macro comando 

Linha 2:  ... NELES, LLHID 

Linha 3:  ... IELEM, NPESC, PINIC 

Linha 4:  ... NGELM 

Linha 5:  ... #KEL1, #KEL2, INCR 

 

As informações das linhas 2, 4 e 5 do Quadro 4.1 foram mantidas na nova versão deste 

macro comando e a linha 3 foi substituída por mais duas tal como indicado no Quadro 4.2.  

Quadro 4.2 - Atual macro comando ESCAV. 

Linha 1: 'ESCAV' ... nome do macro comando 

Linha 2:  ... NELES, LLHID 

Linha 3:  ... KELi, NNOEXCi 

Linha 4:  ... #NOi  

Linha 5:  ... NGELM 

Linha 6:  ... #KEL1, #KEL2, INCR 

Para o macro comando ESCAV atual, o usuário deverá indicar a identificação 

numérica de cada elemento a ser escavado (KELi) bem como o número de pontos nodais deste 

elemento que não permanecerão na malha depois da escavação (NNOEXC), identificando-os 

um a um (#NOi). Assim, as linhas 3 e 4 devem ser repetidas NELES sendo a linha 4 repetida 

NNOEXC vezes para cada elemento escavado. 

As modificações implementadas (descritas no Quadro 4.2) possibilitaram que 

diferentes softwares geradores de malha sejam utilizados, uma vez que a sequência de 

conectividade dos nós, nos casos tridimensionais, pode ser dada de formas diversas por cada 

um deles. No antigo macro do comando ESCAV (Quadro 4.1), na qual era informado um 
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ponto nodal inicial (PINIC) de uma sequência, eram geradas inconsistências entre os 

programas definidores de malha devido às diferentes conectividades. Assim sendo, 

principalmente após a inserção das atuais linhas 3 e 4, o usuário agora está livre para informar 

quais pontos nodais deseja eliminar da malha, independentemente de qualquer sequência.  

Os graus de liberdade dos nós pertencentes à malha de elementos finitos que não 

permanecerão na malha após a escavação são restringidos ao receber o valor -1 no código da 

sub-rotina ESC_RET. Além disso, o elemento escavado sofrerá uma mudança de status, 

passando de ativo (KATIV=1) para desativado (KATIV=0). Os Quadros 4.3 e 4.4 apresentam, 

respectivamente, a nova versão do marco comando ESCAV e da sub-rotina ESC_RET onde 

as alterações são grafadas em negrito.  

Quadro 4.3 - Implementações no macro comando ESCAV. 

SUBROUTINE ESCAV (KELEM,XGL,ID_2,ID_3,ID,XLOAD,DESL,DEF,TENSAO,PP_HID, 

SUP,SUP2,ENDUC,ENDUC2,FOEXT,FOINT,PROPG,PORO_P,   QA,THICK,CARGA) 

 

Use Global_variables 

Use Local_variables 
Implicit None 

⁞ 

READ (1,*) NELES,LLHID 
⁞ 

DO IELES=1,NELES 

    READ (1,*) IELEM,NNOEXC 

    WRITE (2,3) IELEM,NNOEXC 

    ALLOCATE(EXCPOINT(NNOEXC)) 

    DO INOEXC=1,NNOEXC 

           READ (1,*) NEXC 

           EXCPOINT(INOEXC)=NEXC 

    END DO 

⁞ 

IF(LTIPEL==1.OR.LTIPEL==2.OR.LTIPEL==3.OR.LTIPEL==4.OR.LTIPEL==18.OR.LTIPEL==13.OR.LTIPEL==14.OR.LTIPEL==17)
THEN  

 

 ! --- Removing the element from the FE mesh (fixing the d.o.f. and doing lmat negative) 
 ! --- ONLY FOR PLANE AND SOLIDS ELEMENTS 

 

         CALL ESC_RET (KELEM(1,IELEM),ID_2,ID_3,ID,XLOAD,DESL,PP_HID,PORO_P,FOEXT, & 

                     FOINT, DEF(1,1,IELEM),TENSAO(1,1,IELEM),SUP(1,1,IELEM),SUP2(1,1,IELEM),  & 

                     ENDUC(1,1,IELEM),ENDUC2(1,1,IELEM),NNOEXC,QA(1,IELEM),EXCPOINT) 

 
DEALLOCATE(EXCPOINT) 

END IF 

END DO 

 ⁞ 

RETURN 

END 
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Quadro 4.4 - Implementações na sub-rotina ESC_RET. 

SUBROUTINE ESC_RET (KELEM,ID_2,ID_3,ID,XLOAD,DESL,PP_HID,PORO_P,FOEXT, 

FOINT,DEF,TENSAO,SUP,SUP2,ENDUC,ENDUC2,NNOEXC,QA,EXCPOINT) 

 

Use Global_variables 

Use Local_variables  
Implicit None 

⁞ 

!------------NEW ID_3, PORO_P AND PORO_HID--------------! 
 

DO K=1,NNOEXC 

       LPOINT=EXCPOINT(K) 

       DO INODE=1,NF,NINC 

              JJ=II-1+INODE 

              IF (JJ>NNOEL) JJ=JJ-NNOEL 

                   LNODE=KELEM(JJ) 

                 IF (INODE/=LPOINT)THEN !For the nodes that remains on the mesh        

                     ID_3(LNODE)=1  

                     PORO_P(LNODE)=PP_HID(LNODE) 

                IF (LNODE==LPOINT)THEN !For the nodes removed from the mesh                 

                     ID_3(LNODE)=-1 

                     PORO_P(LNODE)=0.0D0 

                     PP_HID(LNODE)=0.0D0 

                END IF                          

                END IF 

       END DO 

END DO 

           END IF 

 
! --- Modifiyng the  XLOAD, ID_2 and PORO_P for displacement related d.o.f 

---ID_2 MATRIX WITH THE NEW BOUNDARY CONDITION RELATED TO DISPLACEMENTS---! 

 

DO K=1,NNOEXC 

       LPOINT=EXCPOINT(K) 

    DO INODE=1,NNOEL 

             JJ=II-1+INODE 

             IF (JJ>NNOEL) JJ=JJ-NNOEL 

             LNODE=KELEM(JJ)  

IF (LNODE==LPOINT)THEN !Para os nos eliminados da malha              

                  PP_HID(LNODE)=0.0D0 

       DO IDF=1,NDIM 

                 LDF=ID(LNODE,IDF) 

                 ID_2(LNODE,IDF)=-1 

            IF (LDF>0)THEN               

                   XLOAD(LNODE,IDF)=0.0D0 

                   DESL(LNODE,IDF)=0.0D0 

                   FOEXT(LNODE,IDF)=0.0D0 

                   FOINT(LNODE,IDF)=0.0D0 

           END IF 

      END DO         

END IF 

      END DO 

END DO 

⁞ 

RETURN 

END 

Para uma malha discretizada em vinte elementos sólidos quadráticos de vinte nós cada 

(C20), ilustrada na Figura 4.6, o Quadro 4.5 apresenta um exemplo de um arquivo de entrada 

de dados “.D” utilizado para a análise tensão-deformação da simulação do processo de 

escavação, em estado 3D de deformação, considerando o meio como um material linear 

elástico. Esse exemplo simula a escavação dos elementos 19 e 20, desconsiderando a 

poropressão hidrostática. 
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É possível notar pelo exemplo que não há restrição quanto à repetição dos nós 

pertencentes a elementos vizinhos. No caso, repetiram-se os nós: 5, 8, 11, 14, 16, 17, 21 e 22. 

Essa possibilidade é útil, pois não é preciso fazer este tipo de verificação. 

 

Figura 4.6 - Exemplo de malha de elementos C20. 
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Quadro 4.5 - Exemplo de arquivo de dados de entrada .”D.”. 

'DADOS' 
'TESTE1-C20 LINEAR ELASTICO' ...IDENT  

203     20      1       3                            ...NPOIN, NELEM, NMATS, NDIM 

0         1        4                                    ...LLACOP, LLTYPE, LLGERA 
0         1        3                                     ...LLGLOB(0-SKY), LGAUS(1-PTG), LLSIM(3-SIM) 

 

1                                                           ...NGELM 
1         20      1        1       1       0          ...KEL1, KEL2, INCR, LMAT, LCODE, LCODEK 

13       1        8        1       1       11        ...LTIPEL, LINTG, NGAUSS, KATIV, KLINT, LLINT 

20.0    10.0                                          ...GAMA(kN/m³),GAMAW(kN/m³) 
1000   0.3      101.325                          ...E(kPa), NI, PA(kPa) 

 

2         0                                               ...NCBGR, NCBGI  
1         190    1       1      0      1             ...#NO1, #NO2, INCR, IDX, IDY, IDZ  

191     203    1       1      1      1             ...#NO1, #NO2, INCR, IDX, IDY, IDZ  

 
'TINK0' 

0                                                          ...COTANA 

1                                                          ...NCAMD 
20      20      0.43                                 ...COTASUP, GAMA, K0 

1                                                           ...NGELM 

1        20      1                                      ...KEL1, KEL2, INCR 
 

'ESCAV' 
2         0                                                ...NELES, LLHID 

      19        12                                              ...KEL1, NNOEXC 

14                                                        ...#NO1 
37                                                        ...#NO2 

27                                                        ...#NO3 

5                                                          ...#NO4 
17                                                        ...#NO5 

39                                                        ...#NO6 

32                                                        ...#NO7 
8                                                          ...#NO8 

23                                                        ...#NO9 

30                                                        ...#NO10 

18                                                        ...#NO11 

11                                                        ...#NO12 

20      12                                            ...KEL2, NNOEXC 
7                                                          ...#NO1 

14                                                        ...#NO2 

5                                                          ...#NO3 
1                                                          ...#NO4 

12                                                        ...#NO5 

17                                                        ...#NO6 
8                                                          ...#NO7 

4                                                          ...#NO8 

9                                                          ...#NO9 
11                                                        ...#NO10 

2                                                          ...#NO11 

3                                                          ...#NO12 
 

'SOLVE'                                             

1                                                          ...NINCS 
5        0                                                ...LLALGR(PI),LLANANL(linear geometric)        

1                                                          ...FIMP 

2                                                          ...LLOUT1  
 

'MVIEW'                                               

ES2COL                                              ...NOME.POS    
          

'FEXEC' 
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Capítulo 5 

Exemplos de Verificação 

Neste capítulo são apresentados exemplos de verificação cujos resultados numéricos 

foram obtidos a partir da utilização do ANLOG com as implementações realizadas. Com isso, 

realizaram-se diversas simulações tridimensionais, cujos resultados foram comparados com 

soluções analíticas presentes na literatura, assim como com análises bidimensionais para os 

mesmos problemas em questão. A análise comparativa entre os resultados numéricos e 

analíticos dos exemplos propostos visam validar a metodologia proposta para simular 

numericamente escavações tridimensionais em obras geotécnicas por meio do programa 

computacional ANLOG. 

5.1 Escavação de uma coluna de solo 

Este exemplo propõe escavar a metade (10 m) de uma coluna de um solo elástico, de 

20 m de altura, 2 m de comprimento e 2 m de largura, discretizada em 10 elementos finitos 

hexaédricos de 20 nós (Figura 5.1). A coluna de solo possui ainda peso específico () de 20 

kN/m³, coeficiente de Poisson () igual a 0,3 e módulo de Young (E) de 1000 kPa.  

As seguintes condições de contorno em deslocamentos foram adotas: o plano XZ com 

Y = 0 (base da coluna) tem restrição de movimentação em todas as direções. Os demais 

planos tem movimento permitido apenas na direção vertical (Y).  
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A configuração indeformada foi adotada como configuração inicial em termos de 

deslocamentos. Em relação ao estado de tensão inicial foi adota a condição de tensão 

geostática considerando um coeficiente de empuxo no repouso (K0) de 0,43.  

Pelas equações do equilíbrio estático, considerando o meio homogêneo e as condições 

de contornos descritas acima através da quais se tem um confinamento horizontal, é possível 

se obter as seguintes funções para a tensão vertical e horizontal deste problema: 

y gauss gauss(y ) (H y )     (5.1a) 

x gauss y gauss(y ) (y )
(1 )


  


 (5.1b) 

em que H é a altura máxima da porção remanescente do maciço após a escavação e ygauss a 

altura do ponto de Gauss. 

A Figura 5.2 apresenta a distribuição de tensão horizontal (x) e vertical (y) ao longo 

da profundidade fornecida pela solução analítica e solução numérica (ANLOG) nas situações 

antes e após a escavação. A porção escavada (Figura 5.1) provoca um alívio de tensão vertical 

de 200 kPa e um alívio de tensão horizontal de 86 kPa na porção remanescente da coluna. 

Como pode ser observado, as soluções analítica e numérica estão em boa concordância. 

 

Figura 5.1 - Escavação de metade de uma coluna de solo elástico. 



 

42 

 

 

 

Figura 5.2 - Distribuição de tensão ao longo da coluna de solo – antes e após a escavação. 

O processo de escavação comumente é realizado em etapas, portanto, para verificar a 

qualidade dos resultados obtidos pelo ANLOG quando a quantidade de etapas de escavação é 

variada, foram realizadas duas simulações. Na primeira foi considerado que a escavação 

ocorreu em etapa única e na segunda em cinco etapas. A Figura 5.3 apresenta a distribuição 

de tensão horizontal (x) e vertical (y) na camada remanescente de solo após a escavação em 

uma e em cinco etapas. Como pode ser observado, independentemente do número de etapas 

de escavação, os mesmos resultados foram obtidos visto que a coluna de solo é considerada 

como um material elástico linear, comprovando o ‘Postulado da Unicidade’. 
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Figura 5.3 - Distribuição de tensão ao longo da coluna de solo após a escavação – influência do número de 

etapas de escavação. 

A solução analítica em termos do deslocamento vertical é obtido por: 

esc vv(y) ( H )m y   (5.2) 

onde Hesc é a altura total dos elementos escavados, y a altura do ponto nodal e mv é o módulo 

de deformabilidade definido como sendo: 

v

(1 )(1 2 )
m

E(1 )

  



 (5.3) 

Quanto à distribuição do deslocamento vertical ao longo da coluna remanescente 

apresentados na Figura 5.4, percebe-se uma boa concordância entre os resultados analíticos e 

numéricos. A coluna remanescente experimenta uma variação de deslocamento vertical linear 

e positivo (de extensão) compatível com o alívio de tensão observado. Um deslocamento 

(positivo) de 1,48 metros foi observado no topo da camada remanescente. A Figura 5.5 

apresenta as iso-curvas de mesmo valor de deslocamento vertical ao longo da camada 

remanescente. 
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Figura 5.4 - Variação do deslocamento vertical ao longo da coluna de solo após a escavação. 

v (m)

1,486

1,337

1,189

1,040

0,891

0,743

0,594

0,446

0,297

0,149

0,0

 

Figura 5.5 - Iso-curvas de deslocamento vertical ao longo da coluna de solo após a escavação. 
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5.2 Escavação não escorada 

Uma malha de elementos finitos constituída por 168 elementos hexaédricos de 20 nós 

(C20) e 1012 pontos nodais (Figura 5.6) foi utilizada na análise de uma escavação não 

escorada. Esta escavação foi analisada em estado plano de deformação por Nogueira (1998) e 

os resultados são adotados para fins de comparação com a análise tridimensional.  

A configuração inicial indeformada em termos de deslocamento e correspondentes à 

condição geostática em termos de distribuição de tensão foram adotadas considerando o um 

coeficiente de empuxo no repouso (K0) igual a 0,43. Os elementos destacados em azul na 

Figura 5.6 foram escavados considerando escavações em uma e em quatro etapas. 

As seguintes condições de contorno em deslocamento foram adotadas: os nós situados 

sob as superfícies laterais no plano YZ (X=0 e X=30) estão livres para se deslocarem na 

vertical e estão impedidos de se deslocarem nas direções X e Z; os nós localizados nas 

superfícies laterais no plano XY (Z=0 e Z=30) estão livres para se deslocarem na vertical e 

horizontal e estão impedidos de se deslocarem na direção Z; e os nós situados na base estão 

impedidos de deslocar-se nas direções normais e tangenciais ao contorno. Estas condições de 

contorno em deslocamento conduzem a um estado de deformação no plano XY. 

 

Figura 5.6 - Escavação não escorada - Malha de elementos finitos. 

O material constituinte da camada de solo apresenta um peso específico (γ) de 20 

kN/m³ e um comportamento linear elástico com módulo de Young (E) de 5000 kPa e o 

coeficiente de Poisson (ν) de 0,3. 
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Os deslocamentos horizontais (na direção x) ao longo da vertical passando pela face 

da escavação, os deslocamentos verticais (na direção y) no fundo da escavação, no plano 

vertical passando pela coordenada z igual a 20 m, são mostrados na Figura 5.7. Enquanto, 

neste mesmo plano vertical, são apresentados os deslocamentos verticais superficiais (direção 

y) na Figura 5.8. Como pode ser verificado, para um solo regido pelo modelo constitutivo 

linear elástico, os deslocamentos finais independem do número de etapas do processo, o que 

demonstra o princípio de superposição da elasticidade linear. 

 

Figura 5.7 - Deslocamentos verticais (v) e horizontais (u) após escavação. 
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Figura 5.8 - Deslocamentos superficiais após a escavação. 

As condições de contorno estabelecidas nesse modelo simularam uma condição 

bidimensional, desta forma os resultados puderam ser comparados com os obtidos por 

Nogueira (1998). Conforme as Figuras 5.7 e 5.8 demonstram, comprava-se que as 

modificações no código do programa ANLOG para a análise tensão-deformação durante o 

processo de escavação de um corpo tridimensional estão de acordo com o esperado.  

A distribuição de deslocamentos horizontais (direção x) e verticais (direção y) também 

podem ser observados nas iso-curvas apresentadas nas Figuras 5.9 e 5.10 respectivamente. 

 

 

Figura 5.9 - Distribuição de deslocamentos horizontais no maciço remanescente após a escavação. 



 

48 

 

 

 

Figura 5.10 - Distribuição de deslocamentos verticais no maciço remanescente após a escavação. 
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5.3 Escavação de túneis de seção circular 

Este exemplo simula a escavação de um túnel de seção circular profundo com modelo 

constitutivo linear elástico, tal como representado na Figura 5.11. O meio poroso é 

representado por uma camada de 24 metros de altura (direção y), 12 metros de largura 

(direção x) e 12 metros de comprimento (direção z), constituída de um material apresentando 

um peso específico () de 20 kN/m³, um módulo de Young (E) de 50 MPa e um coeficiente de 

Poisson () igual a 0,3.  

O modelo foi discretizado em 3456 elementos hexaédricos de 20 nós (C20), dos quais 

648 (representados na cor azul na Figura 5.11) foram escavados. As condições de contorno 

adotadas para esse modelo restringem os deslocamentos em qualquer direção no plano XZ na 

base (Y=0), os planos XY quando Z = 0, Z = 12 e Y > 0 são impedidos de se movimentar na 

direção perpendicular, os planos YZ quando X = 0, X = 12 e Y > 0 estão impedidos de 

movimentar nas direções X e Z, com isso, as arestas Y do contorno do modelo, com Y > 0, 

podem movimentar-se apenas na direção Y. A escavação foi efetuada em uma única etapa, 

considerando um raio (a) de 1 metro com centro a uma profundidade de 12 metros. 

Elementos escavados

Elementos remanescentes

 

Figura 5.11 - Escavação de túneis de seção circular. 
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Para avaliar a influência do coeficiente de empuxo no repouso na distribuição das 

tensões pós-escavação, foram utilizados diferentes valores desse parâmetro (K0 = 0, 1, 2, 3 e 

4) para a determinação do estado de tensão inicial. Esta mesma análise foi realizada por 

Pimenta (2012) considerando o modelo bidimensional e será adotada aqui para fins de 

comparação entre a solução bi e tridimensional. 

O resultado numérico também foi comparado à solução analítica disponível na 

literatura e conhecida como Solução de Kirsch (POULOS; DAVIS, 1974). Esta solução é 

adotada para a definição das tensões atuantes ao redor da escavação em maciços rochosos 

solicitados a um nível de tensão abaixo do limite elástico (considerado como sendo a metade 

da resistência à compressão uniaxial) e sob condição de deformação plana (abertura longa de 

seção transversal constante num volume infinito).  

A Figura 5.12 mostra a seção transversal de uma escavação sob condição de 

deformação plana sujeita a um campo de tensão biaxial. O carregamento vertical (pv) é 

definido como o produto do peso específico da rocha pela altura da coluna sobrejacente à 

escavação (pv =.H). Enquanto que o carregamento horizontal (ph) é dado pelo produto de pv 

pelo coeficiente de empuxo no repouso (ph= pv.K0).  

r,ur

a

0

,u

hp

vp

r

r

P(r,)

 

Figura 5.12 - Formulação de Kirsch para um túnel circular. 
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As componentes de deslocamento radial ( ru ) e circunferencial ( u ), assim como as 

componentes de tensão normal radial ( r ), normal circunferencial (  ) e cisalhante ( r ) são 

apresentadas pelas Equações 5.4 (POULOS; DAVIS, 1974).  

2 2

h v h v
r 2

p p p p1 a a
u 4(1 ) cos(2 )

2G r 2 2 r

        
           

       
 (5.4a) 

2 2

h v

2

p p1 a a
u 2(1 2 ) sen(2 )

2G r 2 r


     
          

     
 (5.4b) 

2 2 4
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   (5.4e) 

Nestas equações, r corresponde à distância do ponto de observação P ao centro da 

escavação;  corresponde ao ângulo formado entre a horizontal e direção radial r; a é o raio da 

escavação; e, G é o módulo de elasticidade transversal definido como: 

E
G

2(1 )



 (5.5) 

A Figura 5.13 ilustra a variação das tensões normais tangenciais normalizadas ao 

longo da horizontal passando pelo centro do túnel ( = 0) para diferentes valores de K0.  Os 

resultados numéricos da análise tridimensional (ANLOG 3D) obtida por este trabalho para um 

plano vertical no meio do comprimento em Z igual a 6 m e os resultados numéricos da análise 

bidimensional (ANLOG 2D) obtida por Pimenta (2012) mostram boa concordância com o 

resultado analítico. Além disto, para o modelo constitutivo linear elástico e para as condições 

de contorno adotadas, o modelo 3D reproduz a condição 2D.  
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Figura 5.13 - Variação da tensão vertical com a horizontal (lateral do túnel =0). 

Christian e Wong (1973) concluíram que as escavações devem ser simuladas no menor 

número de etapas possível, pois surgem problemas quando são escavados pontos de 

concentração de tensões. Embora possa ser satisfatório simular uma escavação em material 

linearmente elástico por escavação em um único estágio, essa forma de simulação não é 

satisfatória quando o comportamento do material não é linear. 

Para avaliar os efeitos do avanço da escavação em seção plena, a abertura do túnel do 

foi simulada em 12 etapas com avanço de 1 metro em cada uma delas utilizando-se o 

coeficiente de empuxo no repouso (K0) igual a 0.43. Esse valor é obtido pela correlação 

empírica para estimativa de K0 pela relação com o Coeficiente de Poisson () dada pela teoria 

da elasticidade, conforme a Equação 5.6: 

0K
1





 (5.6) 

O avanço da frente da escavação foi simulado conforme representação da Figura 5.14, 

ou seja, da posição Z=12 ao 0. Foi verificada a trajetória de deslocamento vertical na base e 

no topo da abertura e a trajetória de deslocamento horizontal na lateral (representadas pelas 
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letras B, T e L, respectivamente, na Figura 5.14) ao longo das etapas de escavação tomado 

como referência os planos Z=10, 6 e 2. 

 

Figura 5.14 - Avanço da escavação circular. 

Pela Figura 5.15, observa-se que o plano mais próximo do início da escavação 

(Z=10m) experimenta um soerguimento que se acentua gradativamente de acordo com o 

avanço da frente, estabilizando-se após certa distância. Comportamento semelhante é 

observado no plano intermediário (Z=6m). Enquanto que no plano mais distante do início da 

abertura (Z=2m), verifica-se que nas primeiras etapas ocorre um leve rebaixamento causado 

pela distribuição de tensões e posterior levantamento quando a frente da escavação avizinha-

se. Ao fim da abertura, os pontos nos diferentes planos experimentaram o mesmo 

deslocamento vertical positivo na ordem de 7,9 mm. 

Como esperado, a Figura 5.16 demonstra comportamento contrário devido ao peso 

redistribuído durante o avanço da escavação. Portanto, à medida que as etapas são 

completadas, observa-se um deslocamento vertical em sentido oposto ao do eixo Y, 

percebendo-se deslocamentos mais significativos quando a frente se aproxima. Ao fim do 

décimo segundo estágio de escavação, os pontos no topo terão experimentado um 

deslocamento vertical negativo máximo na ordem de 7,3 mm. 
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Z=2 m
Z=6 m

Z=10 m

 

Figura 5.15 - Trajetória de deslocamento vertical na base (B) do túnel ao longo das etapas de escavação. 

 

Z=2 m
Z=6 m

Z=10 m

 

Figura 5.16 - Trajetória de deslocamento vertical no topo (T) do túnel ao longo das etapas de escavação. 

Na lateral da escavação foram analisados os deslocamentos horizontais, uma vez que, 

nesses pontos, os deslocamentos verticais são menos proeminentes quando comparados aos 

horizontais. Nota-se pela Figura 5.17, que a princípio os deslocamentos horizontais 

apresentam leves valores positivos, deslocando negativamente no eixo X ao passo que os 

estágios da escavação são concluídos. No caso em questão, o deslocamento horizontal 
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máximo verificado nos pontos laterais do túnel após o término da escavação é 

aproximadamente 1,27 mm no sentido negativo do eixo X. 

 

Z=2 m
Z=6 m

Z=10 m

 

Figura 5.17 - Trajetória de deslocamento horizontal na lateral (L) do túnel ao longo das etapas de escavação. 

Na Figura 5.18, apresentam-se a geometria indeformada (referenciada na figura como 

Inicial) e as geometrias deformadas do contorno da escavação para o plano XY localizado na 

metade do comprimento da escavação (Z=6m) em etapas selecionadas. De modo a facilitar a 

visualização dos deslocamentos, foi aplicado um efeito de escala de cem vezes nos valores 

obtidos. Verificou-se que ao longo dos estágios de escavação, para o plano definido para a 

análise, os deslocamentos inicialmente são modestos. Quando a frente da escavação ultrapassa 

esse plano, os valores de deslocamento têm um grande aumento. Esse comportamento atende 

a expectativa em razão da redistribuição de tensões decorrente da escavação. 
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Figura 5.18 - Geometria indeformada e geometrias deformadas do contorno do túnel ao longo das etapas de 

escavação. 

Assim sendo, constata-se que as implementações realizadas no ANLOG para análises 

envolvendo escavações tridimensionais realizadas em etapas estão de acordo com a 

metodologia de Brown e Booker (1985). 

De modo a contribuir com a visualização da distribuição de deslocamento vertical no 

maciço ao longo das 12 etapas de escavação, foram geradas as Figuras 5.19 por meio do 

software Pos3D. É possível perceber a perturbação que a abertura provoca apresentando a 

variação dos deslocamentos verticais em cada estágio e demonstrando que, para o estado de 

tensões analisado, os maiores valores estão concentrados na base e no topo da escavação. 
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Figura 5.19a - Maciço em condição geoestática. 

 

Figura 5.19b - Distribuição de deslocamentos verticais após a primeira etapa de escavação. 
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Figura 5.19c - Distribuição de deslocamentos verticais após a segunda etapa de escavação. 

 

 

Figura 5.19d - Distribuição de deslocamentos verticais após a terceira etapa de escavação. 

 

 

 



 

59 

 

 

 

Figura 5.19e - Distribuição de deslocamentos verticais após a quarta etapa de escavação. 

 

Figura 5.19f - Distribuição de deslocamentos verticais após a quinta etapa de escavação. 
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Figura 5.19g - Distribuição de deslocamentos verticais após a sexta etapa de escavação. 

 

Figura 5.19h - Distribuição de deslocamentos verticais após a sétima etapa de escavação. 
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Figura 5.19i - Distribuição de deslocamentos verticais após a oitava etapa de escavação. 

 

Figura 5.19j - Distribuição de deslocamentos verticais após a nona etapa de escavação. 
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Figura 5.19k - Distribuição de deslocamentos verticais após a décima etapa de escavação. 

 

Figura 5.19l - Distribuição de deslocamentos verticais após a décima primeira etapa de escavação. 
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Figura 5.19m - Distribuição de deslocamentos verticais após a décima primeira etapa de escavação. 
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5.4 Escavação de túneis de seção circular – efeito da profundidade 

Adotando-se um túnel de raio (a) igual a 2 metros em diferentes profundidades, 

mantendo-se o comprimento e a largura constantes em 10 metros, tal como representado nas 

Figuras 5.20 a 5.24, foi realizada uma análise paramétrica modificando a relação (c/a): 1,2; 

1,5; 2; 3 e 4. Dessa forma é possível avaliar a influência da profundidade (c) no estado de 

tensão da abertura. Os resultados obtidos foram comparados com as análises bidimensionais 

realizadas por Pimenta (2012).  

Como demonstrado anteriormente, ao final das escavações, os deslocamentos 

apresentam os mesmos valores independentemente do número de estágios em que a abertura é 

simulada, portanto, a partir deste exemplo, a simulação foi realizada em apenas uma única 

etapa.  

 

 

 

Elementos escavados

Elementos remanescentes
 

Figura 5.20 - Escavação circular – c/a=1.2. 
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Elementos escavados

Elementos remanescentes
 

Figura 5.21 - Escavação circular – c/a=1.5. 

 

 

 

 

Elementos escavados

Elementos remanescentes
 

Figura 5.22 - Escavação circular – c/a=2. 
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Elementos escavados

Elementos remanescentes
 

Figura 5.23 - Escavação circular – c/a=3. 

 

 

 

Elementos escavados

Elementos remanescentes
 

Figura 5.24 - Escavação circular – c/a=4. 
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O material adotado nesta análise apresenta os seguintes parâmetros: peso específico () 

de 28 kN/m³, módulo de Young (E) de 30 MPa e coeficiente de Poisson () de 0,33. Para 

definição do estado de tensão inicial, utilizou-se coeficiente de empuxo no repouso (K0) de 

0,25.  

A discretização feita nas Figuras 5.20 a 5.24 foram com 3870, 3870, 4320, 4770 e 

5220 elementos hexaédricos de 20 nós (C20), respectivamente. As condições de contorno 

adotadas restringem os deslocamentos em qualquer direção no plano XZ na base (Y=0), os 

planos XY quando Z = 0, Z = 10 e Y > 0 são impedidos de se movimentar na direção 

perpendicular, os planos YZ quando X = 0, X = 10 e Y > 0 estão impedidos de movimentar 

nas direções X e Z, com isso, as arestas Y do contorno do modelo, com Y > 0, podem 

movimentar-se apenas na direção vertical. 

A Figura 5.25 apresenta a influência da profundidade da escavação (c/a) na variação 

ao longo da horizontal (x) na superfície do terreno do índice de deslocamento vertical (Id) 

definido como: 

d y

E
I u

(1 c / a)

 
  

  
 (5.5) 

 

Figura 5.25 - Índice de deslocamento vertical na superfície do terreno. 
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Como pode ser observado na Figura 5.25, à medida que a razão c/a aumenta (ou seja, 

quanto mais profundo é o túnel) menores são os recalques superficiais. Além disso, como 

esperado, quanto mais profundo o túnel, menores são as perturbações ocasionadas.  

O deslocamento máximo ocorre nos nós mais próximos da vertical que passa pelo 

centro das aberturas, decrescendo à medida que os nós se afastam dessa vertical. Para as 

razões (c/a) < 2 os deslocamentos verticais são aproximadamente nulos para x > 2a.  

Também é observável que os resultados das análises tridimensionais convergem com 

as simulações bidimensionais para o modelo constitutivo linear elástico e para as condições de 

contorno adotadas.  

A Figura 5.26 apresenta a variação do deslocamento vertical na superfície do terreno, 

em termos do índice de deslocamento vertical (Id), para um túnel circular com centro a uma 

profundidade de 8 metros (Figura 5.24) variando-se o módulo de Young (E) de 0,3MPa, 

3MPa e 30MPa. Nota-se que o índice de deslocamento vertical, independentemente do 

módulo de Young, decresce ao longo da horizontal. 

 

Figura 5.26 - Índice de deslocamento vertical na superfície do terreno (c/a=4) variando-se o módulo de Young. 
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5.5 Efeito de grupo de escavação circulares 

Este exemplo simula a escavação de dois túneis circulares idênticos, tal como 

representado na Figura 5.27. O material que constitui esta camada de material com 24 metros 

de altura apresenta um peso específico () de 20 kN/m³, um módulo de Young (E) de 50 MPa 

e um coeficiente de Poisson () de 0,3. Para definição do estado de tensão inicial, utilizou-se 

coeficiente de empuxo no repouso (K0) igual a 0,2. 

A escavação foi efetuada em uma única etapa, na qual foram realizadas duas aberturas 

circulares de raio (a) de 1 metro, distantes 4 metros entre si (com isso, a distância entre os 

centros é de 6 metros), e situadas à profundidade (H) de 11 metros. O modelo possui largura e 

comprimento de 12 metros. O maciço foi discretizado em 10512 elementos hexaédricos de 20 

nós (C20) e foi simulada a remoção de 648 elementos da primeira abertura e 1296 da segunda. 

Elementos escavados

Elementos remanescentes

 

Figura 5.27 - Efeito de grupo de escavações circulares. 

As condições de contorno adotadas restringem os deslocamentos em qualquer direção 

no plano XZ na base (Y=0), os planos XY quando Z = 0, Z = 12 e Y > 0 são impedidos de se 

movimentar na direção perpendicular, os planos YZ quando X = 0, X = 12 e Y > 0 estão 
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impedidos de movimentar nas direções X e Z, com isso, as arestas Y do contorno do modelo, 

com Y > 0, podem movimentar-se apenas na direção vertical. 

O resultado da simulação tridimensional foi novamente comparado ao apresentado 

pela análise 2D de Pimenta (2012). A Figura 5.28 apresenta a imagem da distribuição da 

tensão  1-3 (diferença entre a tensão principal maior e a tensão principal menor) ao longo da 

camada após a escavação. A Figura 5.29 representa graficamente a distribuição de  1-3 ao 

longo da horizontal que passa pelos centros das aberturas. 

A razão da distância entre as aberturas e o raio da escavação (d/a) simulada nesse 

exemplo é 4. Para esse valor, há pouca influência entre as escavações no que diz respeito à 

distribuição de tensões no caso 3D, para a análise bidimensional não se observa essa 

influência. 

 

a) 2D (Programa Mtool) b) 3D (Programa Pos3D) 

Figura 5.28 - Distribuição da tensão desviadora no pós-processador. 
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Figura 5.29 - Distribuição gráfica da tensão desviadora. 

Nota-se que, em razão do estado de tensões do problema, a redistribuição de tensões 

induzida pela escavação promove uma zona de compressão nas paredes laterais da mesma que 

associada à condição de confinamento nulo, nestas paredes, resultam em uma região em torno 

da escavação onde se verificam os maiores valores para as tensões desviadoras (Figura 5.28), 

causado pelo acréscimo de tensão vertical (y) gerado pela abertura que proporcionou um 

alívio de tensões na vizinhança. Nestas duas verificações, pode-se notar que as análises 

tridimensionais possuem boa conformidade com as bidimensionais. 
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5.6 Escavações elípticas 

Nas simulações a seguir, consideram-se duas aberturas elípticas com formas díspares 

para efetuar análises paramétricas. Ambas possuem dimensão (a x b), entretanto, a elipse tipo 

I possui maior comprimento no eixo vertical (y), sendo 0.5 m x 1.0 m, enquanto que a 

abertura elíptica do tipo II tem dimensão horizontal (x) superior a vertical, sendo 1.0 m x 0.5 

m, como mostram as Figuras 5.30a e 5.30b, respectivamente.  

Em ambas as análises, a escavação foi simulada em etapa única, na qual foram 

removidos 648 elementos durante cada uma das simulações e, tanto o modelo tipo 1, quanto o 

tipo 2, foram discretizados em 2808 elementos C20. As condições de contorno adotadas 

restringem os deslocamentos em qualquer direção no plano XZ na base (Y=0), os planos XY 

quando Z = 0, Z = 12 e Y > 0 são impedidos de se movimentar na direção perpendicular, os 

planos YZ quando X = 0, X = 12 e Y > 0 estão impedidos de movimentar nas direções X e Z, 

com isso, as arestas Y do contorno do modelo, com Y > 0, podem movimentar-se apenas na 

direção Y. 

O material que constitui a camada de rocha em que foram simuladas as escavações 

possui altura de 24 metros com largura e comprimento de 12 metros. Apresenta um peso 

específico () de 28 kN/m³, um módulo de Young (E) de 50 MPa e um coeficiente de Poisson 

() de 0,3.  

A seguir são apresentadas análises paramétricas, buscando verificar a influencia do 

efeito da forma das elipses e o efeito do valor do coeficiente de empuxo no repouso (K0) na 

distribuição de tensões pós-escavação, assim como a comparação dos resultados com as 

análises bidimensionais apresentas por Pimenta (2012). 
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Elementos escavados

Elementos remanescentes
 

Figura 5.30a – Malha com abertura elíptica Tipo I – b>a. 

 

 

 

Elementos escavados

Elementos remanescentes
 

Figura 5.30b - Malha com abertura elíptica Tipo II – a>b. 
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a) Efeito da forma 

Os efeitos que as formas das elipses tipo I e II ocasionam na distribuição de tensão 

vertical e horizontal no eixo X que passa pelo centro da escavação são o objeto das análises 

que seguem. A distribuição de tensão em torno de uma escavação, ou seja, as tensões 

induzidas tem uma influência direta da seção transversal ou do formato das escavações 

(SILVA, 2015). Para definição do estado de tensão inicial, utilizou-se o valor de coeficiente 

de empuxo no repouso (K0) de 0,25.  

As Figuras 5.31a e 5.31b apresentam os resultados numéricos e analíticos da 

distribuição de tensões vertical (v) e horizontal (h), normalizadas pelo carregamento 

vertical (pv), ao longo da horizontal que passa pelo centro das abertura elípticas. A distância 

horizontal dos pontos até o centro também foi normalizada pela dimensão (a) das elipses.   

 

Figura 5.31a - Tensões em torno da escavação elíptica tipo I (a/b=0.5). 
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Figure 5.31b - Tensões em torno da escavação elíptica tipo II (a/b=2.0). 

Pode-se observar que os resultados numéricos apresentam boa concordância com os 

resultados analíticos e com as análises bidimensionais. Além disso, à medida que a distância 

da abertura aumenta, a influência da escavação sobre as tensões no maciço diminui.  

A análise realiza mostra que para a escavação elíptica do tipo I, a abertura produz 

efeito: 

 na variação de tensão vertical (v) até a razão x/a = 4, sendo máxima na parede da 

abertura (x/a = 1), onde apresenta o dobro da tensão vertical inicial; e 

 na variação de tensão horizontal (h) até a razão x/a = 2, sendo mínima, e nula, na 

parede lateral da abertura (x/a = 1). 

Enquanto que para a escavação elíptica do tipo II, a análise demonstra que a abertura 

exerce influência: 

 na variação de tensão vertical v até uma razão x/a=3, sendo máxima na parede da 

abertura (x/a = 1), onde observa-se um valor 4,2 vezes maior que a tensão vertical 

inicial; e 

 na variação de tensão horizontal (h) até uma razão x/a = 3, sendo mínima, e nula, na 

parede lateral da abertura (x/a = 1), onde é nula. 
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b) Efeito do coeficiente de empuxo no repouso (K0) 

De modo a avaliar a influência do coeficiente de empuxo no repouso (K0) na 

distribuição de tensão vertical e horizontal no eixo horizontal que passa pelo centro das 

aberturas, foi arbitrado dois valores distintos para esse parâmetro. Foram utilizados os valores 

de K0=0,5 e K0=1,5 na definição do estado de tensão inicial da simulação para as escavações 

elípticas tipos I e II. 

As Figuras 5.32a e 5.32b apresentam os resultados numéricos, em condição 2D e 3D, 

da distribuição de tensões vertical (v) e horizontal (h), em kPa, para pontos além do eixo 

horizontal das elipses.  

 

a)K0=0,5 
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b)K0=1,5 

Figura 5.32a - Distribuição de tensões em uma escavação elíptica alongada em Y (Tipo I). 

 

a)K0=0,5 
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b)K0=1,5 

Figura 5.32b - Distribuição de tensões em uma escavação elíptica alongada em X (Tipo II). 

Pode-se observar que os resultados numéricos tridimensionais apresentam boa 

concordância com os resultados bidimensionais de Pimenta (2012). Pelas Figuras 5.32a e 

5.3b, pode-se afirmar que o parâmetro K0 exerce produz efeito sob a distribuição de tensões 

no maciço, após o término do processo de escavação, até determinada distância da abertura.  

A análise demonstra que em uma escavação elíptica do tipo I,: 

 para o valor de K0=0,5, a abertura exerce influência na variação de tensão vertical (v) 

e tensão horizontal (h) até uma distância de 4,0 metros da parede da escavação, sendo 

que a tensão vertical máxima e a tensão horizontal mínima são observadas na parede 

da abertura (distância=0).   

 para o valor de K0=1,5, a abertura exerce influência na variação de tensão vertical (v) 

e tensão horizontal (h) até uma distância de 4,5 metros da parede da escavação, sendo 

que a tensão vertical máxima é observada a uma distância de 0,75 metros e a tensão 

horizontal mínima na parede da abertura (distância=0).   

Para uma escavação elíptica do tipo II, os resultados numéricos demonstram que: 

 para o valor de K0=0,5 a abertura exerce influência na variação de tensão vertical (v) 

e tensão horizontal (h) até 3,0 metros de distância da parede da escavação, sendo que 
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a tensão vertical máxima e a tensão horizontal mínima são observadas na parede da 

abertura (distância=0).   

 para o valor de K0=1,5, a abertura exerce influência na variação tensão vertical (v) e 

tensão horizontal (h) até 3,25 m de distância da parede da escavação, sendo que a 

tensão vertical máxima e a tensão horizontal mínima são observadas na parede da 

abertura (distância=0).   
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Capítulo 6 

Conclusões e Sugestões de futuros 

trabalhos 

A análise do comportamento mecânico em equilíbrio estático de obras geotécnicas 

executadas em maciços rochosos pode ser realizada de maneira satisfatória por meio de soluções 

numéricas. Este trabalho apresentou a formulação em deslocamento do método dos elementos 

finitos (MEF), aplicado em sistemas discretos tridimensionais de modo a se obter soluções 

aproximadas para problemas envolvendo os processos de escavação.  

De uso da formulação apresentada, aplicando-se o método descrito por Brown e Booker 

(1985), foram desenvolvidas adequações no macro comando ESCAV, do programa 

computacional ANLOG, para que seja possível o cálculo do vetor de carregamento nodal 

equivalente ao processo de escavação do problema mecânico em equilíbrio estático para meios 

geológicos. 

Anteriormente o ANLOG era apto a simular apenas modelos unidimensionais ou 

bidimensionais, dessa forma, a principal contribuição deste trabalho foi possibilitar ao programa, 

que é de uso aberto à comunidade, a capacidade de analisar o estado de tensão-deformação de 

malhas de elementos finitos 3D para um material regido pelo modelo constitutivo linear elástico. 

Conforme as aplicações apresentadas, conclui-se que a versão atualizada do ANLOG: 
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  permite a simulação tridimensional de escavações, subterrâneas ou superficiais, 

observando o “Postulado da Unicidade” proposto por Ishihara, no qual, para um 

material elástico linear, a simulação da escavação em estágio único ou em múltiplos 

deve produzir os resultados equivalentes, portanto, para um material elástico linear as 

etapas de escavação não influenciam no resultado final da análise.  

 proporciona a avaliação da influência na distribuição de tensões, deformações e 

deslocamentos ocasionadas pelas aberturas nos meios geológicos ao longo de cada 

etapa de escavação. Essa verificação é especialmente importante para compreender o 

comportamento do material à medida que a frente de escavação avança provocando 

uma redistribuição de tensões em torno da mesma. 

 pode ser utilizado para realizar comparações com soluções analíticas e análises 

bidimensionais quando aplicadas condições de contorno apropriadas a fim de que se 

simule um estado plano de deformação. Quando estas condições de contorno são 

impostas, não há efeito da profundidade (Z) na análise mecânica de equilíbrio estático. 

 é apropriado para gerar arquivos de pós-processamento para visualização do estado de 

tensão-deformação em modelos discretos tridimensionais. 

Assim sendo, demonstrou-se que existe grande potencialidade de aplicação da nova versão 

do ANLOG para avaliação 3D do comportamento mecânico de meios geológicos em condição 

geoestática, antes, durante e após os processos de escavação.  

Devido à importância da temática central desta dissertação, sugerem-se os seguintes 

tópicos a serem abordados futuramente: 

 Implementação de uma interface gráfica mais amigável ao usuário; 

 Desenvolvimento de módulos mais completos para apresentação sistematizada de 

resultados; 

 Ampliar a formulação apresentada para análise de escavações com acoplamento 

hidromecânico. 

 Implementação de um parâmetro na Equação 2.3 que simule a condição de relaxação 

no contorno da escavação. A importância deste parâmetro está relacionada à 

escavação de túneis urbanos por meio de TBM (Tunnel Boring Machine) que são 
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habilitados em manter a frente de escavação pressurizada e assim evitar, total ou 

parcialmente, a relaxação do maciço escavado e, por conseguinte, controlar 

recalques/efetios em estruturas lindeiras. 

 Expandir a utilização do ANLOG para simulação de escavações tridimensionais por 

modelos constitutivos que permitem a solução de problemas não-lineares. 
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