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RESUMO 

O presente artigo aborda uma nova aplicação do método observacional na engenharia de túneis para a 
adaptação em tempo real do método de escavação e suporte. O método observacional é utilizado há 
muitos anos, no entanto não existe uma metodologia consistente e estruturada para a incorporação dos 
dados da monitorização na adaptação do sistema de suporte em tempo real. A metodologia proposta 
possibilitará a otimização do sistema de suporte e do custo total da obra, tal como um aumento da 
segurança nos trabalhos de escavação. 

Primeiramente, são propostos critérios limite para os deslocamentos e tensões no maciço. Durante a fase 
de projecto são construídos gráficos de suporte de consulta rápida durante a fase de construção para a 
realização da adaptação referida. Caso não existam gráficos disponíveis para a situação específica em 
análise, é necessário o recurso a cálculos de retroanálise.  

A metodologia foi aplicada ao túnel de “Bois de Peu”, composto por dois túneis paralelos com um 
comprimento superior a 500 m. Este caso de estudo apresentava um elevado nível de incerteza relativa à 
heterogenidade do solo e consequentemente à definição dos parâmetros geomecânicos. A metodologia 
foi aplicada em 4 secções embora se apresentem os resultados para apenas duas. Foi possível confirmar 
o potencial da aplicação da metodologia na adaptação em tempo real do sistema de suporte, assim como 
a importância de existir um plano de monitorização específico e de qualidade no aperfeiçoamento dos 
processos de retroanálise. 

ABSTRACT 

This paper presents a new application of the observational method in tunneling engineering for real time 
adaptation of the excavation method and support systems. The observational method has been used for 
many years, however, a gap exists when referring to a consistent and structured approach for the 
incorporation of monitoring data in the real time adaptation of the support system. The proposed 
methodology will enable the optimization of the support system and the total cost of the work, and also 
an increased safety in excavation works. 

In a first step limit criteria for displacements and stresses for the soil/rock formation are proposed. The 
methodology uses graphics that are constructed during the project stage based on parametric 
calculations to assist in the process and when these graphics are not available, since it is not possible to 
predict every possible scenario, inverse analysis calculations are carried out.  

The methodology is applied to the “Bois de Peu” tunnel which is composed by two tubes with over 500 m 
long. High uncertainty levels existed concerning the heterogeneity of the soil and consequently in the 
geomechanical design parameters. The methodology was applied in four sections and the results focus on 
two of them. It is shown that the methodology has potential to be applied in real cases contributing for a 
consistent approach of a real time adaptation of the support system and highlight the importance of the 
existence of good quality and specific monitoring data to improve the inverse analysis procedure. 

1 - INTRODUÇÃO 

A escavação de um túnel acarreta complexas interações solo/estrutura, implicando assim o uso 
sistemático de modelos numéricos, bidimensionais e tridimensionais, em fase de projecto e de concepção 
(Do et al., 2013). As incertezas relacionadas com as características dos geomateriais encontrados 
durante a escavação, aumentam consideravelmente a dificuldade na definição do método de escavação e 



o sistema de suporte mais apropriado para cada situação (Mollon et al., 2009a, Mollon et al., 2009b, 
Mollon et al., 2013). 

Existem duas abordagens principais na concepção de túneis: uma tradicional e outra baseada no método 
observacional. Na concepção tradicional, é adoptado um único conjunto de parâmetros para cada zona 
geotécnica com o fim de prever e calcular o comportamento da estrutura. Dessa forma, os dados 
resultantes da monitorização são usados para verificar se as previsões calculadas estão próximas da 
resposta observada. De acordo com esta abordagem, não é efectuada nenhuma adaptação durante a 
fase de construção, e por razões de segurança as características do terreno estão normalmente 
subestimadas conduzindo assim um custo da obra mais elevado. 
 
O conceito principal do método observacional (MO) (Terzaghi and Peck, 1948; Peck, 1969) passa pela 
utilização de dados da monitorização para realizar adaptações ao projecto (processo de escavação e 
sistema de suporte) durante a fase de construção, permitindo assim uma otimização do custo final da 
obra e uma gestão racional da segurança. Neste contexto, os modelos numéricos podem ser associados à 
retroanálise que, em conjunto com as medições conseguidas durante a escavação, possibilitam a 
reavaliação eficaz dos parâmetros geomecânicos e uma atualização das previsões enquanto os trabalhos 
subterrâneos avançam.  
 
A aplicação e adaptação desta metodologia apresenta algumas dificuldades no que concerne 
principalmente à falta de formalização do MO. Até ao momento, não existe um critério claro para os 
limites observacionais para os quais o sistema de suporte ou o método de escavação devem ser 
reavaliados. Para além disso, a adaptação do sistema de suporte em tempo real pode ser difícil, já que os 
procedimentos de retroanálise consumem uma quantidade de tempo elevado que poderá ainda ser 
inconsistente com o calendário de trabalhos previsto para o desenvolvimento da obra. 
 
Assim, este trabalho tem por objectivo contribuir para uma melhoria prática da aplicação do MO em 
tempo real na adaptação do método de escavação e do sistema de suporte. Para tal, numa primeira fase, 
devem ser estabelecidos os limites de vigilância e alerta para os deslocamentos e tensões medidos, e 
posteriormente apresentada a metodologia prática para a adaptação em tempo real. A aplicação da 
metodologia inicia-se na fase de projecto, onde são construídos gráficos com o auxílio de estudos 
paramétricos onde se fazem variar o sistema de suporte, os parâmetros geomecânicos e o passo de 
avanço. Cada gráfico corresponde a um sistema de suporte diferente associado a um conjunto de 
parâmetros geomecânicos. Estes gráficos têm por objectivo dar uma indicação, durante a fase de 
escavação, dos níveis de segurança e verificar se os parâmetros geomecânicos foram correctamente 
estimados.  
 
Caso não exista nenhum gráfico disponível para a situação específica e seja necessário reavaliar o 
sistema de suporte e o método de escavação, a retroanálise poderá ser usada para a identificação de 
parâmetros geomecânicos mais adequados e consequentemente, poderá ser feita a reavaliação do 
projecto em tempo real. 
 
A construção destes gráficos envolve uma capacidade de cálculo computacional elevado, considerando os 
inúmeros cenários existentes. No entanto, a construção dos gráficos é também uma forma de 
sistematizar a informação produzida dos cálculos paramétricos realizados na fase de projecto. 

2 - DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA 

2.1 - Visão geral 

Para a aplicação desta metodologia é necessário, numa primeira etapa, recolher um conjunto de dados 
normalmente necessários para a realização do projeto de uma obra subterrânea com base no MO (Dias e 
Kastner, 2012), tais como: a) a informação relacionada com a geometria da secção e o local da 
escavação (tipo de suporte, passo de avanço, profundidade); b) informações sobre o tipo de formação de 
solo/rocha obtidas através da prospecção realizada na fase de projeto, ou seja, os parâmetros 
geomecânicos; c) definição de um tipo suporte e método de escavação padrão adaptados ao tipo de 
formação a encontrar; d) concepção de um plano de monitorização (dispositivos de medida, medições de 
frequência, distribuição das medições dos perfis, ...) e estabelecimento de limites de vigilância e de 
alerta. 

Com base nessas informações e considerando os diferentes cenários, são efectuados diversos cálculos 
numéricos, que irão permitir o traçado dos gráficos que resumem de forma consistente os resultados 
obtidos. Cada gráfico é obtido para uma determinada secção do túnel, e são definidas nos gráficos um 
total de 4 zonas, permitindo assim uma avaliação de segurança da secção com base em dados de 
monitorização. 



Usando o gráfico adequado é possível localizar o cenário de segurança em que se situa a secção nesse 
instante, relativamente aos limites de deformações e tensões pré-definidos. Com base no cenário obtido 
não só é possível verificar se existe a necessidade de uma adaptação do suporte, como tambem se os 
parâmetros geomecânicos utilizados para a construção do gráfico estão ou não corretos. Caso estes 
parâmetros estejam subestimados deverá ser experimentado um outro gráfico, e no caso de tal gráfico 
não existir, a alternativa passa pela retroanálise juntamente com modelos numéricos. Esta combinação 
de técnicas permitirá uma correcta identificação dos parâmetros e consequentemente validação do 
sistema de suporte. Por outro lado, caso os parâmetros estejam corretos ou sobrestimados, deverá ser 
analisadaa necessidade de uma adaptação do sistema de suporte. No caso de tal adaptação não ser 
necessária o processo pára. No caso de uma sobrestimação, será necessário calcular um novo sistema de 
suporte tendo por base este conjunto de parâmetros recorrendo a estudos paramétricos combinados com 
modelos numéricos.. A metodologia geral está representada na Figura 1 e a sua aplicação envolve quatro 
etapas principais: 

• Etapa 1: recolha de dados (informação sobre as formações obtidas através da prospeccção 
realizada na frente de escavação e dados de monitorização); 

• Etapa 2: determinação dos cenários recorrendo aos gráficos construídos durante a fase de 
projeto e avaliação dos parâmetros geomecânicos adoptados para essa construção; 

• Etapa 3: de acordo com o cenário identificado na estapa 2, poderá ser necessário recorrer a um 
outro gráfico para validar o cenário anterior ou aplicar a retroanálise para validar ou adaptar o 
suporte; 

• Etapa 4: uso da retroanálise para avaliar com precisão os parâmetros geomecânicos e assim 
validar ou otimizar o suporte adoptado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A utilização da retroanálise para uma correcta identificação dos parâmetros geomecânicos no âmbito 
desta metodologia é realizada nos seguintes casos (Figura 2): 

a) Caso seja necessário uma adaptação ou reforço do suporte, ou caso se pretenda optimizar o 
projecto do suporte para as restantes fases de escavação. Esta optimização realiza-se utilizando 
os parâmetros do maciço identificados através da retroanálise e de estudos paramétricos; 

Figura 1 – Metodologia proposta para a adaptação do sistema de suporte. 
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b) Caso os parâmetros geomecânicos reais sejam de melhor qualidade em relação aos usados para 
a construção do gráfico, e não existam gráficos alternativos disponíveis. Isto permitirá avaliar o 
cenário real e assim validar o sistema de suporte adoptado. Caso o cenário se encontre bastante 
abaixo dos limites permitidos, poderá ser usado um tipo de suporte mais leve ou um passo de 
avanço maior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 - Limites de vigilância e alerta 

Na metodologia desenvolvida são considerados dois tipos de limites, designadamente, o limite de 
deformação (U/r) onde U representa a convergência das paredes e r o raio equivalente do túnel, e o 
limite de tensão (σ/σadm) onde σ significa a tensão num determinado elemento estrutural e σadm a tensão 
admissível para esse elemento. 

Os valores limite propostos (Quadro 1) para U/r foram obtidos a partir dos valores médios das 
convergências observadas em cinco túneis franceses: Toulon, Foix, Tartaiguille, Lambesc e túneis 
Schirmeck (Eclaircy, 2009), onde a convergência das paredes do túnel era limitada por um suporte 
apropriado implementado a tempo. Estes limites variam aproximadamente entre 0,1% e 1% de acordo 
com a rigidez do suporte (Allagnat, 2005). O valor destes níveis de deformação pode ser afinado para 
cada caso específico, caso a pesquisa geotécnica e/ou experiência permitir uma melhor compreensão do 
comportamento do solo e após o cálculo dos modelos numéricos. 

Quadro 1 – Definição dos três limites de deformação. 

Classificação dos limites Inferior Vigilância Alerta 

U/r 0.25% 0.5% 1% 

O limite inferior corresponde a um valor abaixo do qual é conveniente alterar o processo de escavação ou 
adoptar um sistema de suporte mais leve. O limite de vigilância equivale ao valor acima do qual deve ser 
feita uma análise mais detalhada relativa aos dados observacionais e à sua evolução. No caso do limite 
de alerta ser atingido, o processo construtivo deve ser modificado e a estrutura reforçada (alterações de 
sistema de suporte, passo de escavação, ...). 

Relativamente aos limites de tensão, estes dependem da capacidade máxima permitida por cada 
elemento estrutural. No caso de um suporte misto para as paredes, composto por betão projetado e 
cintas metálicas, a tensão existente nas cintas e no betão são comparados, respectivamente, com a 
tensão admissível do aço e do betão. Para os elementos estruturais existe somente o limite de alerta e 
caso as tensões instaladas atinjam este limite o processo construtivo deve ser alterado e as estruturas 
reforçadas. 
 

Estudo 
paramétrico 

OTIMIZAÇÃO DO 
SUPORTE 

Cenário real 
deformação e solicitação 

Parâmetros geomecânicos!

Retroanálise 

VALIDAÇÃO OU 
ALTERAÇÃO DO 

SUPORTE 

Sistema de suporte ótimo Cenário real 

Figura 2 – Esquema explicativo sobre o uso da retroanálise no âmbito da 
metodologia desenvolvida. 



2.3 - Construção dos gráficos e respectiva aplicação in situ 

Cada gráfico refere-se a uma secção específica do túnel onde são conhecidas a profundidade e a 
geometria do túnel, escavada através de uma determinada tecnologia e com sistemas de suporte 
específicos, numa rocha/solo caracterizada por um modelo constitutivo específico (Hejazi et al., 2008). 

As três principais etapas para a construção dos gráficos consistem em: 

1. Definição da natureza e dos valores limite de vigilância e de alerta para a estrutura; 

2. Identificação dos diferentes cenários que podem ser encontrados para os diferentes sistemas 
de suporte e sequências de escavação durante a construção da estrutura. O conjunto de estados 
correspondentes a cada situação é determinado a partir de cálculos numéricos realizados com 
dois conjuntos de parâmetros (o mais provável e o conjunto mais adverso de características para 
cada tipo de formação) e outras combinações possíveis de parâmetros (variação de parâmetros 
geométricos para cada perfil: profundidade, passo de avanço, ...) . Nesta fase são necessários 
bastantes cálculos numéricos; 

3. Representação gráfica de todos os cenários por sistema de suporte e por conjunto de 
parâmetros geomecânicos. Outros passos são previamente necessários, tais como a 
caracterização geotécnica antes do início da construção, que permitirá definir os tipos de maciços 
e a sua localização ao longo do túnel. 

Uma vez que é necessário um grande número de cálculos nesta fase, os cálculos em 2D são os mais 
adequadas para que os tempos de computação não sejam proibitivos. 

Em cada gráfico estão representados os dois limites pré-definidos para o passo de avanço da escavação. 
Nas ordenadas está representado o deslocamento relativo no fecho da abóbada ou da parede lateral, ou 
seja, a diferença entre o valor calculado do deslocamento a uma distância x da frente do túnel e o valor 
de deslocamento calculado no instante da instalação do suporte (Um= u(x) – u(d)) (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente, as curvas que representam os limites de deformações e de tensões são traçadas. Para 
desenhar tais curvas são executados um conjunto de cálculos numéricos, mantendo constante os 
restantes parâmetros (perfil de suporte, os parâmetros geomecânicos e passo de avanço), e fazendo 
variar a profundidade do túnel até que os limites de deformações U/r e tensões seleccionados sejam 
obtidos. Assim, os valores de Um correspondentes para cada limite são traçados nos gráficos. Por 
exemplo, para obter a linha do limite de 0,25% para um determinado passo de avanço, a profundidade 
até que este valor de U/r seja obtido e o correspondente Um é então traçado no gráfico. Como resultado, 
são obtidos inúmeros pontos através da variação do passo de avanço e posteriormente usados para 
traçar as curvas nos gráficos (Figura 4). 

Este processo permite ainda a obtenção de linhas de “profundidade” às quais correspondem os 
deslocamentos previstos Um para um determinado passo de avanço e profundidade (linhas tracejadas na 
Figura 5). Estas linhas permitem, através da comparação das medições reais de Um com as previstas pelo 
gráfico, avaliar se os parâmetros geomecânicos foram correctamente estimados na fase de projecto. 

Para cada perfil de suporte são obtidos um total de quatro gráficos. Dois usando os dois conjuntos de 
parâmetros geomecânicos, ou seja, o mais provável e o mais conservativo; e para cada conjunto de 
parâmetros, um gráfico para cada deslocamento principal, especificamente na parede lateral e no fecho 
da abóbada. A Figura 4 mostra um exemplo de um gráfico de um determinado perfil de suporte. 
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Figura 3 - Esquema exemplificativo do cálculo de Um 
(ordenadas dos gráficos). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos gráficos, são obtidas um total de quatro curvas que definem quatro zonas (ou cenários). 

• Zona 1: o limite inferior não é excedido (U/r<0,25 %) indicando assim que o suporte possa ser 
alterado para um mais leve; 

• Zona 2: o limite inferior é excedido, mas o limite de deformação de vigilância não foi atingido 
(U/r>0.25% and U/r<0.5%). Neste caso, pode ser realizada uma optimização do suporte. No 
entanto, deverá existir alguma atenção por forma a garantir que a Zona 3 não seja atinjida. 

• Zona 3: os limites inferiores e de vigilância são ultrapassados e a deformação da secção é 
importante (U/r>0,5%). Neste caso, deverá existir alguma atenção, garantindo que a secção não 
atinja a Zona 4.  

• Zona 4: o limite de alerta, tanto de tensão como de deformação, é ultrapassado de tal forma 
que coloca em causa a segurança da estrutura. Deverá ser adotado outro sistema de suporte 
para as restantes etapas de escavação. 

Deste modo, o objetivo principal desta metodologia consiste em determinar o cenário de cada secção 
num determinado instante da construção, registando no gráfico os valores medidos do perfil de suporte 
usado, passo de avanço e conjunto de parâmetros geomecânicos adoptados. Este cenário é traduzido por 
um ponto no gráfico, como é mostrado no exemplo da Figura 5 (ponto A). 

Assim, o primeiro passo para a aplicação dos gráficos passa pela escolha do gráfico mais adequado, 
considerando o tipo de suporte utilizado e o conjunto de parâmetros geomecânicos (o mais provável ou o 
mais conservador uma vez que ambos estam disponíveis). De seguida, considerando o passo de avanço 
usado no local, o deslocamento medido é traçado no gráfico permitindo assim a identificação do cenário. 
No exemplo da Figura 5, a deformação de 4,5 mm representada no gráfico corresponde a um passo de 
avanço de 2 metros. Portanto, atingindo a zona 3, será necessário aumentar a frequência das medições e 
prestar atenção às mudanças de cenário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Exemplo de um gráfico para um sistema de suporte 
específico. 

Figura 5 – Exemplo de aplicação dos gráficos. 



 

O gráfico também fornece indicações sobre os parâmetros geomecânicos adotados para a formação 
escavada. Para realizar este estudo, é necessário comparar a profundidade da abóbada indicada no 
gráfico com a profundidade real do túnel. No caso de o valor real ser superior em relação ao valor lido no 
gráfico, então, as características geomecâncicas reais da formação são de melhor qualidade do que as 
consideradas para a construção gráfica. Caso contrário, se a diferença for considerável, o cenário 
identificado incialmente deixa de ser válido. Neste caso, é necessário usar outro gráfico, caso disponível, 
ou realizar uma retroanálise com o objectivo de identificar com mais precisão os parâmetros 
geomecânicos. 

Outra possível utilização do gráfico no processo de adaptação inclui uma análise das tendências ao longo 
do tempo. Medições feitas no instante t pode ser relacionadas com as anteriores, permitindo a análise da 
evolução do cenário. A Figura 6 mostra um exemplo de uma situação em que, por exemplo, no tempo t - 
3 o cenário identificado corresponde à zona 2, e a evolução de deslocamentos em relação ao instante t - 
2 é pequena. No entanto, no momento t-1, mesmo que o cenário ainda se encontre na zona 3, verefica-
se uma considerável mudança em relação ao instante t–2. Logo, um aviso de alerta é acionado uma vez 
que esta situação poderá ser conduzida à zona 4. Este tipo de análise permite a detecção de anomalias e 
a implementação de ações pró-ativas ou modificações urgentes. 

A construção destes gráficos permite beneficiar dos estudos paramétricos normalmente realizados nas 
fases de concepção de uma forma sistemática, a fim de, em conjunto com os limites de vigilância e alerta 
pré-definidos, estabelecer uma ferramenta funcional para apoiar a aplicação do MO em tempo real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 - DESCRIÇÃO DO CASO DE ESTUDO 

O "Bois de Peu" é uma infraestrutura rodoviária constituida por dois túneis paralelos, o túnel ascendente 
(M) com um comprimento de 511 m, e o descendente (D) com 521 m. A principal dificuldade deste 
projecto esteve relacionado com a grande heterogeneidade do solo. A escavação de uma galeria de 
exploração permitiu identificar a presença de dezoito unidades geológicas. Entre estas unidades, foram 
distinguidos quatro tipos de materiais, nomeadamente: calcário, marga, argila e mistura de marga e 
calcário. O método de escavação utilizado foi em secção completa com o recurso a explosivos para as 
formações rígidas e com escavação mecânica para as mais brandas (Eclaircy - Caudron, 2009). 

Em fase de projecto foram definidos quatro perfis de suporte, e na fase de construção adicionados mais 
dois (P1, P2, P2bis, P3, P4 e P4bis). Para aplicar e testar a metodologia, um total de quatro secções do 
túnel foram escolhidas para análise: 3 no túnel M e 1 no túnel D. A escolha das secções baseou-se na 
qualidade das medições disponíveis. 

As secções M1 e M4, localizadas no túnel ascendente, apresentam um tipo de perfil de suporte P2, 
composto por cintas metálicas do tipo HEB200 em conjunto com betão projectado entre as cintas mas 
não na frente de escavação, e com um passo de avanço de 1,75 m ± 0,75 m. A secção M6, também 

Figura 6 - Exemplo da mudança de cenário ao 
longo do tempo. 



localizada no tubo M, apresenta um perfil de suporte do tipo P4 composto por betão projetado e cintas 
metálicas do tipo HEB200, e com um passo de avanço de 1,5 m, com um pré-suporte da abóbada em 
guarda-chuva de jet-grouting. A última secção, D4 localizado no tubo D tem o mesmo perfil de suporte 
que a secção M6. 

4 - APLICAÇÃO DA METODOLOGIA 

A metodologia foi aplicada às quatro secções referidas com diferentes características geológicas e 
sistemas de monitorização. Duas secções (M1 e M4) tinham apenas medições tradicionais, 
nomeadamente, convergências e medidas de nivelamento, enquanto que as restantes duas secções (M6 
e D4) tinham medições mais específicas, nomeadamente, medidas de deslocamentos na frente do túnel e 
tensões nas cintas. 

O Quadro 2 resume as questões fundamentais relacionadas com as secções e todos os tipos de medições 
feitas durante a escavação. A aplicação da metodologia foi efectuada, inicialmente, para a identificação 
de cenários e em seguida, foram usadas técnicas retroanálise. 

Dois algoritmos de optimização, um determinístico e um probabilístico, foram utilizados nos cálculos de 
retroanálise. Estes algoritmos foram acoplados com o programa computacional, a fim de realizar o 
processo de identificação de uma forma mais eficaz. O método determinístico, implementado no software 
SiDolo (SiDolo, 2003), usa um algoritmo híbrido que combina duas técnicas de optimização tradicionais, 
nomeadamente, um algoritmo com base no gradiente e uma variante do método de Levenberg-
Marquardt para acelerar o processo de convergência quando este está próximo da solução (Eclaircy - 
Caudron, 2009). 

O outro algoritmo de otimização utilizado tem por base uma estratégia evolutiva (EE). As EE são 
algoritmos de pesquisa que imitam a evolução das espécies em sistemas naturais. Trabalham com 
populações candidatas de soluções, exigindo apenas dados com base na função objetivo e suas 
restrições, e não derivadas de outro tipo de conhecimento auxiliar. O algoritmo baseado na EE trabalha 
diretamente com a representação real das variáveis de decisão (neste caso, um conjunto de parâmetros 
geomecânicos) no qual um indivíduo é um vetor de números reais (variável de decisão) e representa uma 
potencial solução para o problema de otimização. Estes procuram a solução a partir de uma população 
inicial (um conjunto de pontos) normalmente gerada aleatoriamente e onde as restrições são 
normalmente tratadas, eliminando os pontos que se localizam fora do seu intervalo (Costa, 2006; 
Miranda et al., 2011; Moreira et al., 2013). A função erro usada em ambos os algoritmos, é a de mínimos 
quadrados que mede as diferenças entre deslocamentos medidos e calculados. 

Os resultados são apresentados apenas para duas das secções, nomeadamente, para as secções M4 e 
M6. A secção D4 apresenta resultados semelhantes aos da secção M6 e a aplicação da metodologia para 
a secção M1 mostrou que não era necessária qualquer adaptação do sistema de suporte. 
 

Quadro 2 – Características principais das secções em análise. 

Secção M1 M4 M6 D4 

Tipo de formação 
Marga e 
calcário 

Marga Marga branda Marga branda 

Perfil de suporte P2 P2 P4 P4 

Passo de avanço 
(m) 

1.75 2 1.5 1.25 

Dfrente(m)1 1.3 3 3.5 3.84 

Prof. (m) 25 29 17 22 

Tipo de medições Conv. 
+Nivel. 

Conv. 

Conv.+ Nivel. 
+ desl. radiais.+ 
Deformações na 
frente do túnel 

Conv.+ Nivel. 
+Deformações na 

frente do túnel 

Convergência max. nas 
paredes laterais 

(mm) 
30 5 8 25 

                                   
1Dfrente : Distância entre a secção medida e a frente do túnel 



Deslocamento max. no 
fecho da abóbada (mm) 

13 - 6 14 

Deformações max. na 
frente do túnel (mm) 

- - 25 40 

 

4.1 - Secção M4 

A Figura 7 mostra o gráfico construído para esta secção com o objectivo da análise dos deslocamentos da 
parede. O ponto existente na figura corresponde à localização do cenário da secção no instante 
considerado. As medidas de convergência da secção M4 (5 mm) situam esta secção no cenário da zona 
2, que corresponde a uma profundidade de 35 m, correspondendo praticamente aos valores reais (H=29 
m) . Portanto, as propriedades geomecâncias do maciço foram ligeiramente sobrestimadas e um ajuste 
do perfil de suporte poderá ser realizado. 

Ambas as técnicas de retroanálise foram usadas de modo a determinar com mais precisão os parâmetros 
geomecâncicos do maciço. Dois conjuntos diferentes de parâmetros foram definidos com três e quatro 
parâmetros para identificar, consistindo em: E (módulo de deformabilidade), c' (coesão efetiva), φ' 
(ângulo de atrito efetivo) e λ (taxa desconfinamento) (Quadro 3). O coeficiente de Poisson e o ângulo de 
dilatância, supostamente conhecidos, assumiram os valores de 0,3 e 0°, respectivamente. Um modelo 
numérico 2D em estado plano de deformação foi usado para simular a secção. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 3 – Valores iniciais dos parâmetros para aplicação da retroanálise. 

Teste Parâmetros  Intervalos de variação 
Valores iniciais 

a b c 

1 
E (MPa) 
c’ (kPa) 
λ 

750<E<1600 
210<c’<750 
0.8<λ<0.9 

E=1200 
c’=500 
λ=0.86 

E=1500 
c’=700 
λ=0.89 

E=800 
c’=220 
λ=0.81 

2 
E (MPa) 
c’ (kPa) 
λ 

200<E<1600 
100<c’<750 
0.7<λ<0.9 

Igual ao teste 1 

3 
E (MPa) 
c’ (kPa) 
λ 

100<E<1600 
75<c’<750 
0.6<λ<0.9 

Igual ao teste 1 

Figura 7 - Uso dos gráficos para avaliar o cenário da secção M4. 
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E (MPa) 
c’ (kPa) 
λ 

φ’ (°) 

100<E<1600 
75<c’<750 
0.6<λ<0.9 
25<φ’<43 

E=1200 
c’=500 
λ=0.86 φ’ 

=38 

E=1500 
c’=700 
λ=0.89 φ’ 

=38 

E=800 
c’=220 
λ=0.81 
φ’ =38 

O Quadro 4 mostra os resultados da retroanálise para a secção. Não foi possível identificar um conjunto 
único de parâmetros geomecânicos devido à existência apenas de medições de convergência. Com base 
em cálculos teóricos, concluiu-se que eram necessárias medições complementares por exemplo ao longo 
dos extensômetros, caso contrário o problema estaria mal condicionado (Eclaircy-Caudron, 2009). 

Os conjuntos de parâmetros otimizados variam consideravelmente de cálculo para o cálculo, no entanto, 
alguns conjuntos apresentam valores da função erro relativamente baixos. Para conjuntos de três 
parâmetros, o algoritmo EE identifica os seguintes valores com o menor erro associado: E=102,16 MPa, 
c'=247,06 kPa e λ=0,61. Utilizando quatro parâmetros, o algoritmo do gradiente identifica dois conjuntos 
com valores de erro muito próximos (8% de diferença), designadamente: E=101,9 MPa, c'=490,01 kPa, 
λ=0.6, φ'=38,6 e E=101,9MPa, c'=712,6kPa, λ=0,6, φ'=38,1. Estes resultados apontam para um 
conjunto estável de parâmetros otimizados com exceção de c'. No entanto, a função erro demonstra-se 
menos sensível à variação deste parâmetro como demonstra o grande intervalo existente entre 247,06 
kPa e 712,6 kPa que foi obtido com valores de erro semelhantes. No entanto, os restantes parâmetros 
não apresentam grandes variações em torno de um determinado valor. Deste modo, os estudos 
paramétricos para a validação de suporte podem ser realizados variando o valor de c'. 
 

Quadro 4 – Resultado da identificação dos parâmetros para a secção M4. 

Teste Parâmetros 

Valores otimizados 

Método do gradiente 
Método EE 

a b c 

1 
E(MPa) 
c’(kPa) 
λ 

E=750 
c’=210 
λ=0.8 

Err.=1.43 

E=750 
c’=713.4 
λ=0.8 

Err.=1.47 

E=750 
c’=210 
λ=0.8 

Err.=1.43 

 

2 
E(MPa) 
c’(kPa) 
λ 

E=200 
c’=100 
λ=0.7 

Err.=0.15 

E=200 
c’=722.2 
λ=0.7 

Err.=0.53 

E=200 
c’=100 
λ=0.7 

Err.=0.15 

 

3 
E(MPa) 
c’(kPa) 
λ 

E=101.9 
c’=518.1 

λ=0.6 
Err.=7.59×10-5 

E=101.9 
c’=720.1 

λ=0.6 
Err.=8.10×10-5 

E=152.7 
c’=135 

λ=0.6 
Err.=9.30×10-

3 

E=102.16 
c’=247.06 

λ=0.61 
Err.=2.44×10-6 

4 

E(MPa) 
c’(kPa) 
λ 
φ’(°) 

E=101.9 
c’=490.1 
λ=0.6 

φ’=38.6 
Err.=7.43×10-5 

E=101.9 
c’=712.6 
λ=0.6 

φ’=38.1 
Err.=8.10×10-5 

E=344.1 
c’=129.2 
λ=0.6 

φ’=26.5 
Err.=9.21×10-

2 

E=340.46 
c’=75.00 
λ=0.85 

φ’=25° Err.=4.36×10-
3 

 

4.2 - Secção M6 

Para a secção M6 que usa o perfil P4 como suporte, não existia nenhum gráfico disponível, como tal, foi 
necessário recorrer à retroanálise para validar o conjunto de parâmetros geomecânicos identificados em 
projecto e verificar se poderia ser necessária uma alteração ao projecto. Este cálculo foi realizado 
utilizando modelos numéricos em 2D e 3D e os parâmetros escolhidos para identificação, neste caso, 
foram o E, c 'e φ'. 

Em 2D, o modelo utilizado foi axisimétrico, com o propósito de analisar a evolução das deformações na 
frente do túnel. Os pontos de observação usados consistiram em deslocamentos axiais em nove locais e 
foram os únicos dados de monitorização usados com este modelo (Figura 8). 



 
Figura 8 – Localização dos pontos de medição considerados no processo de retroanálise da secção M6 com um modelo 

2D. 

As pregagens na frente foram simuladas através da introdução de um reforço da coesão na zona anterior 
à frente do túnel, enquanto que para simular o perfil de suporte misto (cintas metálicas e betão 
projetado) foi considerada uma secção homogeneizada (Dias et al. 2002, Wong et al. 2004, Dias e 
Kastner de 2005, Dias 2011, Oreste e Dias 2012). A malha estende-se ao longo de um comprimento de 
154 m na direcção axial e de 77 m na direcção transversal e o estado de tensões inicial considerado foi 
isotrópico. As fases de escavação consideradas no modelo são muito semelhantes àquelas consideradas 
em fase de projecto.  

Para o modelo 3D foi considerado um estado de tensão anisotrópico com um coeficiente de impulso de 
0,7. As pregagens, neste caso, foram modeladas individualmente como elementos estruturais. Todas as 
medições disponíveis foram considerados para o modelo 3D, nomeadamente: os deslocamentos verticais 
no fecho da abóbada, deslocamentos horizontais nas paredes, deslocamentos radiais ao longo de um 
extensômetro e deslocamentos longitudinais na frente do túnel (Figura 9). 

 
 
 
 

 
 

 

  
Figura 9 – Identificação das medições consideradas para o processo de retroanálise da secção M6 com o modelo 
3D. 

 

 

A Figura 10 mostra as deformações calculadas com ambos os modelos na frente do túnel usando os 
parâmetros geomecânicos de projecto e os valores medidos. O ajuste das curvas do gráfico é satisfatória, 
no entanto, os modelos apresentam maiores dificuldades na simulação do comportamento real do túnel 
perto da frente. Os resultados apontaram para características geomecânicas mais favoráveis do que as 
consideradas em fase de projecto. 

 Deslocamentos radiais: 
7 pontos entre 0 e 9m da parede 
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Foram realizadas várias tentativas de identificação e na Quadro 5 apresentam-se os principais resultados 
da retroanálise em 2D e 3D obtidos com o SiDolo. Verifica-se que também neste caso não foi encontrada 
uma solução única mas permitiu a identificação de uma gama de variação para cada parâmetro. Os 
cálculos realizados utilizando o modelo em 3D permitiram reduzir ainda mais a gama de variação 
encontrada com o modelo 2D. De facto, o uso do modelo em 3D em conjunto com dados de 
monitorização adicionais, permitiu afinar os resultados e obter uma considerável redução dos intervalos 
de variação dos parâmetros. 

Portanto, é possével concluir que a formação em questão apresenta muito melhor qualidade geomecânica 
do que aquela definida em fase de projeto com base nos estudos geotécnicos. Tal tendência é mais 
vincada para o módulo de deformabilidade, para o qual os estudos de retroanálise mostraram que este 
parâmetro é pelo menos duas vezes superior ao valor considerado em fase de projeto. Do mesmo modo, 
o ângulo de atrito, também apresenta uma diferença considerável. 

Assim, com este novo conjunto de parâmetros geomecânicos obtidos usando a resposta real da 
monitorização da estrutura de suporte, poderia ser realizada uma mudança de suporte para esta secção, 
passando assim por uma solução mais leve.  
 

Quadro 5 – Comparação entre os resultados da retroanálise para a secção M6. 

 
Valores de projecto 2D 3D 

E (MPa) 80 160-220 198-220 

c’ (kPa) 25-40 25-50 33-48 
φ’ (°) 13-17 22-28 24-28 

 

5 - CONCLUSÕES 

Neste trabalho foi apresentada uma metodologia que tem por base os princípios do método observacional 
e da retroanálise, com o fim de auxiliar ao ajuste do processo de escavação e do sistema suporte em 
obras subterrâneas. Esta metodologia inicia-se pela definição dos limites de vigilância e de alerta para os 
deslocamentos e tensões dos elementos estruturais. Neste trabalho é apresentada uma proposta para 
estes limites. No entanto, estes podem ser adaptados para outros casos com base na experiência ou 
outro tipo de conhecimento. 

Ainda na fase de projeto são construídos gráficos com base nas características do projeto e cálculos 
numéricos. Esta etapa da metodologia permite, assim, organizar e sistematizar o estudo paramétrico 
desenvolvido na fase de projeto, transformando-o numa ferramenta que poderá ser útil durante a fase da 
construção. Estes gráficos permitem, usando dados de monitorização obtidos durante a construção, 
definir o nível de segurança em que a secção pode ser contextualizada num determinado momento. 
Também é possível analisar a evolução dos níveis de segurança ao longo do tempo. Neste sentido, a 

Figura 10 – Deformação medidas na frente do túnel e comparação com as 
curvas de deformação dos modelos 2D e 3D. 



segurança é avaliada de uma forma mais direta e racional possibilitando a adoção de medidas rápidas, 
caso necessário. Na eventualidade de não existir nenhum gráfico que corresponda à situação real, é 
necessário recorrer-se á retroanálise para que seja realizada uma correcta identificação dos parâmetros 
do maciço premitindo assim uma possível adaptação do suporte. 

A metodologia foi aplicada aos túneis de "Bois de Peu", onde existiam consideráveis incertezas relativas à 
heterogeneidade do maciço. A metodologia foi aplicada em quatro secções e os resultados analisados e 
interpretados em duas delas, nomeadamente, nas secções M4 e M6. Em ambos os casos, a retroanálise 
dos parâmetros do maciço foi levada a cabo e dois algoritmos de optimização foram utilizados para esta 
tarefa. 

Através da aplicação da metodologia, foi possível concluir que a secção M4 era estável, no entanto as 
propriedades do maciço encontravam-se ligeiramente sobrestimadas, sendo porventura necessário um 
ajuste do perfil de suporte. A retroanálise foi empregue para identificar valores dos parâmetros 
geomecânicos mais próximos dos reais, mas não foi possível identificar um único conjunto de parâmetros 
geomecânicos, devido à existência de apenas medições de convergência nesta secção. No entanto, e 
analisando os resultados, principalmente os cálculos com menor valor da função erro, os parâmetros 
identificados apresentam variações não muito significativas, com exceção da coesão. Usando os 
parâmetros identificados o sistema de suporte poderia ser validado ou reforçado.  

Para a secção M6, não existia gráfico disponível. Deste modo, foi necessário recorrer à retroanálise para 
validar os parâmetros geomecânicos. Para esse efeito foram utilizados modelos numéricos 2D e 3D e um 
conjunto relevante de dados de monitorização. Ainda assim não foi possível em nenhum dos casos 
encontrar uma solução única. O processo de retroanálise permitiu, no entanto, identificar um intervalo de 
variação para cada parâmetro que foi muito mais reduzida no caso do cálculo com o modelo 3D por 
utilizar mais dados de monitorização. Concluiu-se que a formação apresenta melhor qualidade 
geomecânica do que a definida no projeto. Com a identificação deste novo conjunto de parâmetros 
geomecânicos o sistema de suporte poderia ser adaptado para uma alternativa mais leve. 

Os resultados da retroanálise nas duas secções apontam para a importância não só do número, mas 
também para o tipo de medições realizadas na monitorização de estruturas subterrâneas, para o sucesso 
dos processos de retroanálise. Esta questão deve ser tida em consideração na definição dos planos de 
monitorização caso exista a intenção de implementar processos de identificação. 

Em conclusão, com a aplicação desta metodologia fica destacado o seu potencial para a adaptação em 
tempo real do sistema de suporte, tal como, a importância de uma monitorização específica e de boa 
qualidade com o fim de melhorar os procedimentos inerentes à retroanálise.  

AGRADECIMENTOS 

Os autores gostariam de agradecer ao CETu pelo financiamento desta pesquisa em parceria com a INSA 
Lyon, e ao Professor Richard Kastner pelas discuções científicas. 

REFERÊNCIAS 

Allagnat, D. (2005). The observational method for interactive design of structures. Press of the École des 
Ponts et Chaussées, Paris, France (in French). 

Costa, L. (2006). A new parameter-less Evolution Strategy for solving unconstrained global optimization 
problems. Wseas Transactions on Mathematics 5 Vol.11, pp. 1247–1254. 

Dias D., Kastner R., Jassionnesse C. (2002). Sols renforcés par boulonnage. Etude numérique et 
application au front de taille d'un tunnel profond. Geotechnique, N 01, Vol. GE52, pp.15-27. 

Dias D., Kastner R. (2005). Modélisation numérique de l'apport du renforcement par boulonnage du front 
de taille des tunnels. Canadian Geotechnical Journal, Vol. 42, pp. 1656-1674. 

Dias D. (2011). Convergence-confinement approach for designing tunnel face reinforcement by horizontal 
bolting. Tunneling and Underground Space Technology, Vol. 26-4, pp. 517–523. 

Do N.A., Dias D., Oreste P., Djeran-maigre I. (2013). Numerical Investigation of Segmental Tunnel Lining 
Behaviour, Vol. 37, pp. 115-127. 

Eclaircy-Caudron, S. (2009). Development of a methodology for adapting excavation and the support 
system of underground works, based on the inspection and numerical analysis in real time, PhD 
thesis. National Institute for Applied Sciences, Lyon, France, 396 p. (in French). 



Hejazi Y., Dias D., Kastner R. (2008). Impact of constitutive models on the numerical analysis of 
underground constructions. Acta Geotechnica 3, No. 4, pp. 251-258. 

Miranda, T., Eclaircy-Caudron, S., Dias, D., Gomes Correia, A., Costa, L. (2010). Back analysis of 
geomechanical parameters by optimization of a 3D model of an underground structure. Tunnelling 
and Underground Space Technology, Vol. 26 (2011), pp. 659–673. 

Mollon G., Dias D., Soubra A.H. (2009a). Probabilistic analysis and design of circular tunnels against face 
stability. International Journal of Geomechanics, ASCE, Vol. 9, N° 6, pp. 237-249. 

Mollon G., Dias D., Soubra A.H. (2009b). Probabilistic analysis of circular tunnels in homogenous soil 
using response surface methodology. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 
ASCE, Vol. 135, N° 9, pp. 1314-1325. 

Mollon G., Dias D., Soubra A.H. (2013). Range of the safe retaining pressures of a pressurized tunnel 
face by a probabilistic approach. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, Vol. 
139(11), pp. 1954–1967. 

Moreira, N., Miranda, T., Pinheiro, M., Fernandes, P., Dias, D., Costa, L. and Sena-Cruz, J. (2013). Back 
analysis of geomechanical parameters in underground works using an Evolution Strategy 
algorithm. Tunnelling and Underground Space Technology, Vol. 33 (2013), pp. 143–158. 

Oreste, P., Dias D. (2012). Stabilization of excavation face in shallow tunnels using fibreglass dowels. 
Rock mechanics and rock engineering, Vol. 45-4, pp. 499-517. 

Peck, R. (1969). Advantages and limitations of the observational method in applied soil mechanics. 
Geotechnique 19, The Institution of Civil Engineers, London. No. 2, pp. 171-187.  

SiDolo version 2.4495 (2003). Instructions.Laboratory of Mechanical Engineering and Materials, 
University of South Brittany, Lorient, France (in French). 

Terzaghi, K., Peck, R. (1948). Soil mechanics in engineering practice. Wiley, New York 

Wong H., Trompille V., Dias D. (2004). Extrusion analysis of a bolt-reinforced tunnel face with finite 
ground-bolt bond strength. Canadian Geotechnical Journal, Vol. 41-2, pp. 326-341. 

 


