
MOUSTAFA HAMZE GUILART 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METODOLOGIA PARA A INTERPRETAÇÃO DO MONITORAMENTO 

DE ESCAVAÇÕES SUBTERRÂNEAS 

 
 
 
 
 

Tese apresentada à Escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo para obtenção do 
Título de Doutor em Engenharia Mineral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

São Paulo 
2007 



 2

MOUSTAFA HAMZE GUILART 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METODOLOGIA PARA A INTERPRETAÇÃO DO MONITORAMENTO 

DE ESCAVAÇÕES SUBTERRÂNEAS  

 
 
 

Tese apresentada à Escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo para obtenção do 
Título de Doutor em Engenharia Mineral 
 
 
 
Área de concentração: 
Engenharia Mineral 
 
 
 
Orientador: 
Prof. Titular 
Lineu Azuaga Ayres da Silva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

São Paulo 
2007 



 3

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Um dia já faz muito tempo, um viajor cansado 

chegou para dessedentar à fonte. 

Hoje, o viajor mais cansado ainda dedica sua 

tese a uma grande fonte de conhecimentos e 

sabedoria, à Universidade de São Paulo, 

para assim, cansado e sedento, continuar 

sua viagem pela eterna senda da vida. 

 



 4

AGRADECIMENTOS 

Um pensamento de José Martí, disse, “honrar honra”. Com esse intuito o 

autor agradece a varias pessoas e instituições que o coadjuvaram na realização 

desta tese de doutorado sobre a interpretação de movimento dos maciços 

rochosos/terrosos submetidos às escavações subterrâneas.  

Ao meu orientador e amigo Prof. Titular Lineu Azuaga Ayres da Silva por 

todos estes anos de pesquisa e trabalho junto ao senhor, por toda sua ajuda, pela 

preparação e direção desta tese de doutorado. Uma vez mais, muito obrigado 

professor. 

Ao Prof. Titular Roberto Blanco Torrens, do “Instituto Superior Minero 

Metalúrgico de Moa Cuba” e Coordenador Internacional do Projeto XIII, Riscos 

Geodinâmicos do CYTED. “Otra vez más muchas gracias hermano mayor”. 

Ao Prof. Titular Wildor Theodoro Hennies, grande mestre do ensino e da 

pesquisa, pela sua contribuição na minha formação como pesquisador, muito 

obrigado professor. 

Ao Prof. Dr.Eduardo César Sansone pela sua ajuda na minha passagem 

pelo Laboratório de Mecânica de Rochas e pelas suas interrogações e sugestões, 

como membro da banca de qualificação, que sem dúvida, melhoraram a qualidade e 

conteúdo desta tese.  

Ao aluno de doutorado da Escola Politécnica da USP Nelson Cárdenas 

Olivier e sua esposa Jaqueline Carvalho Mota Cárdenas, pela sua ajuda em todos 

estes anos, obrigado amigos. 

Ao Instituto de Matemática e Estatística da UPS, com destaque para a Profa. 

Dra. Clélia Maria de Castro Toloi, e as ex-alunas de graduação Camila Goto Russo e 

Karen Elisa do Vale Nogueira. Ao Prof. Titular Pedro A. Morettin, apesar de não 

conhece-lo pessoalmente, através de seus livros, é sentida sua presença invisível 

indicando-me suas sugestões para compreender o enigma, que ainda constituem 

para mim as séries temporais. Aos alunos de pós-graduação Iesus Carvalho Deniz, 

Caio Lucidius Naberezny Azevedo, Rafael Braz Azevedo Farias, Elier Broche Cristo, 

Daniel Dantas e Francisco Marcelo Monteiro da Rocha, muito obrigado amigos do 

IME. 



 5

Ao Laboratório de Topografia e Geodésia do Departamento de Engenharia 

de Transporte da Escola Politécnica da USP, com destaque ao Professor Livre 

Docente Jorge Pimentel Cintra, pelas suas sugestões que melhoraram a estrutura e 

o conteúdo desta tese de doutorado. 

À firma LPC – Latina Projetos Civis e Associados S/C Ltda, nas pessoas seu 

diretor Engenheiro Fernando Ares y Garcia, Ailton Grigoleto responsável pela 

supervisão das equipes de medição e leitura em obras, Renato Zome responsável 

pela informática e ao Engenheiro Emerson Lopes de Carvalho, muito obrigado 

amigos. 

À instituição CAPES a qual financiou meus estudos de pós–graduação. 

Aos professores e funcionários da Universidade de São Paulo dos quais 

recebi ajuda e colaboração, na minha passagem pelas diferentes áreas do Campus 

Universitário. 



 6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dois conceitos indefinidos, confusos e difíceis 

de separar um do outro. O importante é 

delimitá-los e ao final separá-los. Assim, a 

partir do que era aparentemente irreal, define-

se uma verdade técnica. 
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RESUMO 

Considerando os conceitos de predição, ocorrência e monitoramento de 

movimento de maciços rochosos e terrosos submetidos a escavações subterrâneas, 

enfatiza-se que a tese está voltada para o aspecto do monitoramento 

fundamentalmente. Estabelece-se uma metodologia técnica para a análise e 

interpretação de dados históricos gerados pelas medidas de instrumentação 

geotécnica, fundamentada em critérios geomecânicos e da estatística clássica. 

Analisam-se diferentes variáveis que participam ou definem o mecanismo: 

movimento de maciços rochosos e terrosos submetidos a escavações subterrâneas. 

Como resultado de toda esta análise determinam-se correlações entre as variáveis 

pesquisadas e a partir dai se estabelecem modelos funcionais entre elas, que 

definem o comportamento do movimento do maciço na construção da escavação 

subterrânea. A metodologia proposta é validada usando trabalhos realizados em três 

túneis de características diferentes. Os resultados desta tese de doutorado são 

extrapolados para sua aplicação à mineração subterrânea, como também a outros 

ramos da indústria extrativa, considerando que estes resultados foram obtidos a 

partir da construção de túneis urbanos de grande porte. 
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ABSTRACT 
This thesis studies prediction, occurrence and monitoring of movements in 

rock and soil masses in underground excavations, it is emphasized that the study 

bases fundamentally on monitoring. A technical methodology is proposed for analysis 

and interpretation of time series from geotechnical instrumentation measurements, 

based on geomechanical criteria and classic statistics. The most important variables 

that define the mechanism are analyzed: movements in underground excavations in 

rock and soil masses. The results of the analysis are correlations between variables 

and functional models of variables that characterize rock or soil mass movement in 

underground excavations construction. The proposed methodology is validated with 

data from three tunnels with different characteristics. The results of this study are 

applied to underground mining and to other areas of the extractive industry, since 

these results came from construction of large urbane tunnels. 
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1. INTRODUÇÃO 

Segundo Whittaker e Reddish (1989) o estudo do movimento dos maciços 

rochosos e terrosos submetidos a escavações subterrâneas abrange três aspectos 

fundamentais: sua predição, ocorrência e  monitoramento. 

Para a predição do movimento do maciço são utilizados os métodos de 

modelagem física e modelagem matemática entre outros. 

Até o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos métodos de modelagem 

matemática, como resultado do desenvolvimento das ferramentas computacionais, 

foi muito comum a utilização da modelagem física, fundamentada na análise 

dimensional, baseada no princípio de semelhança. 

Na atualidade, para a predição do movimento no maciço além dos métodos 

de análise matemática, baseados nas teorias da elasticidade ou plasticidade, são 

usados, principalmente, os métodos numéricos, tais como métodos das diferenças 

finitas, dos elementos distintos, dos elementos de fronteiras e dos elementos finitos, 

que se valem de recursos computacionais, principalmente. Observe-se que nenhum 

dos métodos citados pode prescindir dos dados amostrais obtidos sobre as 

características geomecânicas dos maciços rochosos. 

Esta tese de doutorado está voltada ao aspecto monitoramento do 

movimento, utilizando fundamentalmente, as técnicas de instrumentação geotécnica. 

A abordagem desta tese de doutorado se fundamenta nos métodos 

empíricos. Os métodos empíricos baseiam-se na experimentação, na experiência de 

profissionais e no histórico de obras. 

Segundo Sansone (2001) e Ayres da Silva e Hamze Guilart (2002) estes 

métodos utilizam dados obtidos a partir de descrições qualitativas e de classificações 

quantitativas, de fatores como a qualidade do maciço e seu desempenho em relação 

aos diversos tipos de obras, que apresentam diferentes comportamentos 

geotécnicos ou geomecânicos, considerando a dimensão, profundidade, métodos 

construtivos e o tempo na construção ou operação das obras avaliadas. 

As escavações subterrâneas provocam alterações na estrutura do solo ou 

maciço rochoso. Estas alterações, principalmente nos estados de tensões, podem 

chegar a limites críticos, causando rompimento da obra subterrânea e refletindo-se 
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na estabilidade do maciço de diferentes maneiras, podendo propagar-se por 

subsidência na superfície do terreno e por convergência no interior da obra 

subterrânea. 

Nosso estudo abrange a avaliação de diferentes variáveis obtidas a partir de 

medidas de instrumentação geotécnica feita em túneis e variáveis relacionadas à 

qualidade dos maciços e às escavações subterrâneas. Estes túneis são obras em 

operação, fundamentalmente, o que permite classificar estes dados como históricos. 

Considerando estes aspectos, nossa pesquisa fundamenta-se nos mesmos 

princípios utilizados por Barton e Bienaswski para o desenvolvimento das 

classificações de maciços rochosos. 

Um fato importante a ser destacado no desenvolvimento desta tese de 

doutorado é o curso assistido pelo autor: “Uma Introdução à Análise Exploratória de 

Dados e Métodos Estatísticos”, ministrado pelo Instituto de Matemática e Estatística 

da USP, em 2004, na cidade de São Paulo. 

Este curso foi básico para o doutorando desenvolver as análises e 

tratamento de dados por métodos estatísticos da tese e a interpretação descritiva e 

inferencial, assim como também, para a comunicação com os especialistas do IME, 

durante a análise estatística inicial dos dados históricos de medidas de 

instrumentação geotécnica e seu acompanhamento obtido por todo o período de 

desenvolvimento da citada análise. 

Outro fator fundamental foi a publicação de quatro artigos chaves, 

relacionados à pesquisa desenvolvida. Estes artigos foram feitos no período de 

desenvolvimento da tese, (Hamze Guilart, Hennies e Ayres da Silva, 2006; Hamze 

Guilart e Ayres da Silva, 2005; Hamze Guilart e Ayres da Silva, 2004; Hamze Guilart 

Ayres da Silva e Blanco Torrens, 2004). 

Estes artigos são considerados chaves para o desenvolvimento da pesquisa, 

pois, por uma parte, possibilitaram a publicação dos resultados parciais e por outra 

parte, o doutorando e seu orientador puderam obter aproximações a partir do projeto 

de doutorado (Ayres da Silva e Hamze Guilart, 2002) até, praticamente, obter os 

resultados finais da pesquisa. 

A tarefa a realizar nesta tese de doutorado pode ser resumida como a 

obtenção de modelos de previsão a partir de medidas de instrumentação geotécnica 
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feitas em túneis de grande porte, para a interpretação da ocorrência de movimento 

em maciços rochosos e terrosos submetidos a escavações subterrâneas. 

Considerando o parágrafo anterior, a validação da metodologia desenvolvida 

será feita para escavações subterrâneas de pouca profundidade, sendo possível sua 

aplicação em variadas condições da mineração subterrânea e outros ramos da 

indústria extrativa. Isto é possível considerando que as variáveis correlacionadas e 

modeladas podem ser de diferente natureza, sempre que seja possível a existência 

de intersecções no tempo entre elas. 

A hipótese de trabalho proposta nesta tese de doutorado pode ser 

enunciada como “a interpretação geomecânica de modelos inferenciais, obtidos por 

meio de correlações cruzadas de séries temporais fundamentadas em métodos da 

estatística clássica”, o modelo é expresso como:  

Yt = C + BoXt  + B1Xt-1 + B2Xt-2 + ......+ BnXt-n + ξ (1.1) 

Y,X  Variáveis modeladas 

t  Tempo 

B0Xt  Termo relacionado à correlação instantânea das varáveis 

B n X t-n Termos relacionados às defasagens das correlações cruzadas 

ξ  Erro de ajuste do modelo 

Para tanto foi solicitada uma análise estatística inicial ao Instituto de 

Matemática e Estatística da USP. Esta análise está fundamentada no tratamento de 

dados por séries temporais. Estes dados foram obtidos a partir de medidas de 

instrumentação geotécnica. 

A análise do IME foi limitada para duas seções da Pista Externa do Túnel 2 

do Rodoanel de São Paulo. Estas seções do ponto de vista estatístico são 

denominadas unidades amostrais. 

A partir da organização dos dados coletados, da análise estatística feita pelo 

IME, da análise bibliográfica especializada, e a interpretação dos modelos obtidos, o 

autor desenvolveu a metodologia proposta e sua posterior validação. 
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Na validação feita pelo doutorando foram usados três túneis, de grande 

porte, de características diferentes, para a qual o doutorando desenvolveu todo o 

processo de análise estatística de dados.  

Na tese não se apresentam mapas, assim como valores de observações 

iniciais, por se considerar estes dados como sigilosos por parte dos fornecedores. 

1.1. Justificativas 

Os motivos e argumentos que servem de justificativas para as idéias e 

metodologia desenvolvidas nesta tese de doutorado podem ser listados como a 

seguir: 

1. No Brasil são executadas escavações subterrâneas de grande, médio e pequeno 

porte, seja para a construção de rodovias e ferrovias, saneamento básico, 

abastecimento de água, indústria de mineração, etc. Considerando estes amplos 

campos de aplicação, há muitas vezes necessidade de avaliações de 

comportamento de tais estruturas e os efeitos sobre elas, baseados em critérios 

nem sempre demonstrados científica ou praticamente e que, muitas vezes, são 

considerados a partir apenas do conhecimento específico e da experiência 

prática e individual dos profissionais envolvidos nestas técnicas. Tais 

procedimentos correntes no dia a dia das obras subterrâneas, não são os mais 

desejáveis quando se pretende a homogeneidade e confiabilidade das 

conclusões que devem embasar a boa prática da engenharia. 

2. No período operacional ou de vida útil da obra subterrânea no Brasil, 

especificamente nos túneis, praticamente não se faz nenhum tipo de 

monitoramento sistemático. É muito importante enfatizar que, no período 

operacional, o túnel está submetido ao trânsito de equipamentos de transporte, e 

ao desgaste do tempo. Embora não precise de um monitoramento muito intenso 

e variado, ele precisa de um monitoramento especifico e sistemático. Esta tese 

de doutorado pretende contribuir com uma ferramenta valiosa para o 

entendimento da ocorrência e a interpretação do movimento de maciços 

rochosos e terrosos submetidos a escavações subterrâneas nesta etapa 

importante da obra em questão. 
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3. A continuidade do desenvolvimento de uma linha de pesquisa, nas técnicas de 

instrumentação das escavações subterrâneas, que o doutorando iniciou com 

sucesso no desenvolvimento de seu mestrado sobre instrumentação geotécnica, 

tendo como estudo de caso a construção do túnel numero dois (2) no trecho 4 do 

Rodoanel Mário Covas, na zona metropolitana de São Paulo. 

4. Pelo interesse e incentivo da firma LPC-Latina Projetos Civis e Associados S/C 

Ltda, na procura de novas metodologias para a análise e interpretação dos 

resultados das medidas de instrumentação geotécnica, em concordância com 

seu nível de desenvolvimento atual e sua expansão no mercado da construção e 

operação de obras de engenharia de grande porte. 

1.2. Objetivos 

A tese tem como objetivo geral estabelecer uma metodologia para a 

interpretação de movimento em maciços rochosos e terrosos submetidos a 

escavações subterrâneas por meio de dados históricos, resultantes de medidas de 

instrumentação geotécnica. Extrapolação dos resultados obtidos à mineração 

subterrânea e outros ramos da indústria extrativa, considerando suas características 

especificas, tendo em conta que o tratamento e a análise de dados serão feitos para 

túneis urbanos de grande porte. 

Os objetivos específicos são: 

1. Regularização de séries temporais atípicas por conter observações perdidas e 

séries defasadas que são características dos dados históricos das medidas 

de instrumentação geotécnica em obras subterrâneas. 

2. Validação da metodologia desenvolvida por meio das medidas feitas em 

diferentes túneis e cruzamento dos resultados obtidos. 

3. Confirmação da hipótese enunciada. 



 24

1.3. Levantamento de dados 

Os dados levantados foram fornecidos pela firma LPC-Latina Projetos Civis e 

Associados S/C Ltda. Estes dados foram entregues em CD-R, utilizando como 

suporte um programa de computador feito especificamente para a manipulação 

destas medidas pela firma Latina e por seus usuários. 

As variáveis resultantes coletadas das medidas de instrumentação 

geotécnica foram: recalque superficial (MS), recalque no interior do maciço 

(tassômetro), deslocamentos horizontais no interior do maciço, nível de água normal 

(INA), nível de água sob pressão (PZN), deslocamento relativo (convergência) e 

recalque no interior do túnel. 

1.3.1 Métodos utilizados para as medidas das variáveis levantadas 

Medições de recalques: Os recalques superficiais, profundos e recalques no 

interior dos túneis foram medidos por nivelamento geométrico ou estação total a 

partir de referenciais de nível profundo (RNP) ou “Bench Mark”. 

Deslocamento horizontal no interior do maciço: Os deslocamentos horizontais no 

interior do maciço foram medidos usando o inclinômetro. 

Medições piezométricas PZN: As medidas piezométricas foram feitas em 

piezômetros de tubo aberto. Diferentemente dos piezômetros pneumáticos e 

elétricos, que medem diretamente a pressão intersticial da água no maciço, no 

piezômetro de tubo aberto avalia-se a pressão intersticial por meio da variação da 

altura da coluna da água. Tanto o PZN quanto o nível normal da água subterrânea 

(INA) foram medidos por meio de um indicador de nível de água sonoro. 

Medições de convergência: As medidas de convergência foram feitas usando uma 

trena de tensão de alta precisão ou estação total. 

A instalação, a medição e o processamento de informação dos métodos 

citados se podem ver na dissertação de mestrado desenvolvida pelo doutorando 

(Hamze Guilart 2002). 

Segundo Ayres da Silva e Hamze Guilart (2000), existe um vazio na lavra 

subterrânea, referente à consideração dos fatores geomecânicos, principalmente no 

que se refere ao monitoramento das escavações subterrâneas. Esta tese de 

doutorado pretende contribuir no referente a esta lacuna. 
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“O autor de um texto cientifico tem que se autocompreender como um 

escritor... um escritor de texto cientifico, que assume que existe apenas uma única 

criação intelectual, seja ela acadêmica ou poética. Neste sentido, o autor de texto 

cientifico, a exemplo dos de outras áreas, são como ourives que escolhem as 

palavras e as vão cravejando como pedras preciosas no corpo da frase”. (Segundo 

Bonet apud Azevedo 1996 P102). 

Caro leitor se você na leitura de um trecho deste trabalho percebe o leve 

reflexo do espírito expresso no parágrafo anterior, então, o autor desta tese haverá 

logrado sua intenção apesar de seu fraco domínio da língua portuguesa. 
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2. REVISÃO CONCEITUAL  
O capítulo está relacionado: a conceitos fundamentais que se referem ao 

movimento do maciço, originado pela abertura de escavações subterrâneas; a 

ocorrência de tais movimentos e conceitos gerais da análise estatística envolvendo 

séries temporais. 

2.1 Conceitos básicos 
No desenvolvimento de uma pesquisa surge a necessidade de utilizar 

termos que sejam capazes de caracterizar, por exemplo, um processo tecnológico, 

ou a ocorrência de determinado fenômeno sem a existência de ambivalências que 

possam gerar confusão na hora de expressar um determinado critério ou resultado. 

Considerando o parágrafo anterior, é necessário utilizar termos que possam 

abranger um número de variáveis de diferentes naturezas que expressem os fatores 

que atuam sobre o maciço rochoso submetido a escavações subterrâneas e 

variáveis resultantes da atuação dos fatores já referidos. Daí considera-se 

conveniente a utilização dos termos, monitoramento do movimento do maciço 

rochoso submetido a escavações subterrâneas por se considerar os termos 

apropriados. 

Segundo Zakatov (1981) a crosta terrestre encontra-se em movimento 

constante, uma parte tem um caráter periódico, outra parte dos movimentos da 

crosta terrestre diferencia-se pela sua monotonia durante um longo período de 

tempo. 

“As deformações na crosta terrestre resultam, essencialmente, de 

movimentos tangenciais, ou radiais, ou da composição de ambos juntos” (Rios 1977-

1981). 

Jbenikov (1971) julga fundamental o controle topográfico para determinar 

subsidência na superfície do terreno submetido a escavações subterrâneas na 

mineração, como conseqüência do movimento das rochas no maciço, delas 

decorrente. Cirbus (1981) fala dos métodos de cálculos dos elementos de 

movimento no maciço rochoso para a determinação de recalques e de 

deslocamentos horizontais. 



 27

Kovari (1981), para o comportamento deformacional em torno das 

escavações subterrâneas, define as relações cinemáticas no estudo de linhas de 

medição. 

Em contraposição, outros autores, para abordar a problemática referida, 

usam o termo deslocamento geral do maciço ou, simplesmente, deslocamento. Em 

nossos estudos usamos o termo deslocamento para denominar as variáveis de 

deslocamento, que são especificadas como a variável recalque, deslocamento 

horizontal ou deslocamentos relativos e deslocamentos absolutos, conforme seja o 

caso tratado. 

O conceito: de movimento em maciços rochosos submetidos a escavações 

dá uma visão mais abrangente dos fenômenos provocados num maciço rochoso 

submetido a um complexo sistema de escavações subterrâneas. Além disso, 

possibilita estabelecer critérios para o tratamento e análise de dados das variáveis 

envolvidas no movimento (Hamze Guilart e Ayres da Silva, 2004). Este conceito, já 

incorporando as variáveis resultantes do movimento, possibilita considerar também 

as variáveis geradoras de movimento, tais como: tensões; qualidade do maciço; 

variações de temperatura no interior do maciço; água subterrânea, a própria 

escavação subterrânea; nela incluídas as variáveis decorrentes de sua geometria, 

bem como as relacionadas ao tipo de suporte e à profundidade da escavação. 

O conceito movimento de maciços rochosos e terrosos submetidos a 

escavações subterrâneas pode ser expresso da seguinte maneira: 

“O movimento de maciços rochosos e terrosos submetidos a escavações 

subterrâneas, desenvolve-se num volume de rocha/solo limitado pela zona de 

influência das escavações subterrâneas envolvidas (fig. 2.1), regido por um conjunto 

de variáveis resultantes ou geradoras do próprio movimento, entre as quais podem 

existir correlações ou dependência independentemente de sua natureza” (Hamze 

Guilart e Ayres da Silva, 2005 P 314). 
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Fig.2.1 Limites da zona de influência das escavações de uma mina subterrânea 
(modificado de Popov 1971) 

A metodologia desenvolvida para a análise e tratamento de dados 

fundamenta-se no método de séries temporais. Segundo Mcgrew-Hill e Spiegel 

(1993), uma série temporal tem um movimento característico que é descrito por um 

ponto que se move com o decorrer do tempo. De forma análoga à trajetória de uma 

partícula material que se desloca pela influência de forças físicas, o movimento pode 

ser provocado também, por uma combinação de forças econômicas, sociológicas, 

psicológicas e outras. Experiências realizadas com séries temporais revelaram 

certos movimentos ou variações características, alguns dos quais, ou todos, estão 

presentes em graus diversos. 

A citação expressa mostra que o termo “movimento de maciços rochosos e 

terrosos submetidos a escavações subterrâneas”, satisfaz critérios da geomecânica 

e também os critérios da estatística clássica. 
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2.2 Ocorrência de movimento em maciços rochosos e terrosos submetidos a 
escavações subterrâneas 

Para o desenvolvimento deste item serão consideradas duas situações: 

escavações em mina subterrânea e um túnel em solo. Esta escolha é feita 

considerando, entre outras condicionantes, o grau de complexidade das escavações 

envolvidas, o tipo de maciço e a profundidade das escavações subterrâneas. 

As escavações subterrâneas e a lavra de corpos minerais provocam a 

formação de espaços vazios, Conseqüentemente, o estado de equilíbrio do maciço 

rochoso altera-se e como resultado desta alteração os setores da vizinhança dos 

vazios formados, deformam-se e deslocam-se, o que pode afetar a superfície da 

mina (Blanco Torrens, Hamze Guilart e Ayres da Silva 2006). 

Segundo Blanco Torrens (1995) a ocorrência do movimento nos maciços 

rochosos submetidos à escavação subterrânea pode ocorrer em conseqüência de 

processos tectônicos no maciço, e pelo processo de mudanças nos fluxos e nos 

níveis da água subterrânea, assim como também pela variação das características 

de resistência da rocha, todos eles fatores de alteração do estado de equilíbrio de 

forças internas ao maciço. 

Quando se realizam os trabalhos de desmonte dos minerais e rochas, se 

produz no maciço rochoso uma redistribuição do campo tensional existente e 

conseqüentemente um determinado volume de rocha é afetado pela lavra. 

Independentemente do método de lavra a se utilizar na frente, cria-se um 

espaço vazio, de área variável, no qual o teto perde seu suporte estável. Como 

conseqüência, a carga que atuava sobre ele, fica transferida a setores da 

vizinhança. Além disso, os tetos dos espaços vazios podem ser submetidos à flexão. 

Como resultado da flexão, em função de sua intensidade, podem romper-se, 

provocando movimentos em setores acima da frente de lavra. 

Dependendo das características mecânicas e estruturais do maciço e seu 

comportamento deformacional as alterações apresentadas podem ser: 

• Na forma de uma descida suave do maciço rochoso, na zona do teto 

dos espaços lavrados, causada por um processo de flexão sem 

ruptura, sendo isto característico de maciços rochosos de capas de 

características plásticas. 
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• Na forma de flexão, seguida de um processo de fratura que possa 

chegar à ruptura e descidas de setores do teto ou de sua totalidade, se 

não forem tomadas às medidas corretivas ou preventivas por meio de 

suportes adequados. Isto pode suceder em rochas de quaisquer 

características mecânicas, que sejam solicitadas além de seus limites 

de resistência. 

 

 
Fig.2.2. Ocorrência do movimento do maciço em uma mina subterrânea 

(Whittaker e Reddish 1989) 

Como mostra a figura 2.2, a ocorrência do movimento nos maciços rochosos 

submetido a escavações em minas subterrâneas é um processo complexo que 

abrange os locais mais profundos, podendo eventualmente propagar-se por 

subsidência até à superfície. 

Na figura 2.2 são mostrados os efeitos do movimento do maciço rochoso 

submetido a escavações subterrâneas em uma mina, no caso das frentes de lavras 

nas rochas fraturadas. A figura ilustra como se manifesta o movimento pelas 

diferentes partes do maciço até sua propagação por subsidência na superfície. 

A ocorrência do movimento em maciço submetido às escavações 

subterrâneas, tratada de forma geral nos parágrafos anteriores, é referente a minas 

subterrâneas caracterizadas por um complexo de escavações, em um meio rochoso 
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e geralmente por uma camada de solo. A ocorrência do movimento em um maciço 

terroso submetido a escavações subterrâneas é caracterizado pelos aspectos 

relacionados na seqüência. 

Geralmente quando um túnel é perfurado em solo, as tensões são liberadas 

e o solo tende a mover-se internamente à seção transversal do túnel (fig. 2.3), assim 

como também nos espaços vazios, resultantes da sobre-escavação, em torno ao 

revestimento, embora esse espaço entre o solo e o revestimento seja usualmente 

pequeno e possa ser preenchido. 

 

Figura 2.3 Ocorrência do movimento do solo em um túnel escavado 
(modificado de Hamze Guilart, 2002) 

O movimento do solo comporta-se como um abraço no entorno do espaço 

geométrico ocupado pelo túnel. Como conseqüência desse movimento no interior do 

maciço, originam-se recalques profundos, deslocamentos horizontais e na superfície 

do terreno, recalques e deslocamentos horizontais. Todas estas variáveis resultantes 

do movimento podem propagar-se à superfície do terreno como subsidência e no 

interior do túnel como convergência. 
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Por outro lado á redução da pressão da água nos poros, como conseqüência 

da redução do nível da água subterrânea, são incrementadas as tensões efetivas 

sob o perfil do nível original das águas subterrâneas, pelo que estes efeitos 

coadjuvam ao incremento das variáveis já citadas. Conseqüentemente poderão ser 

majoradas a subsidência na superfície do terreno e a convergência no interior do 

túnel. 

Pelo principio de tensão efetiva de Terzaghi. 

μσσ += ,         (2.1)    (Segundo Terzaghi apud Hachich et al, 1996) 

σ Tensão total 

σ’ Tensão efetiva 

μ Pressão da água nos poros 

Nesta expressão é possível perceber que quando a pressão da água nos 

poros diminuí, a tensão total se aproxima mais da tensão efetiva. Se, μ chega a 

zero, torna-se igual a σ’. 

Isto pode indicar que no desenvolvimento da consolidação do solo ao longo 

do tempo, conseqüentemente, os deslocamentos devem aumentar até sua 

estabilização já finalizada na consolidação, isto é considerando o efeito da variável 

água subterrânea isoladamente. 

Existe um critério que diz: “o volume de recalque no solo é proporcional ao 

volume de terra perdida na escavação do túnel”. Este critério pode não ser 

inteiramente certo, pela presença da água no maciço terroso. 

Há que salientar que, diferentemente do que ocorre em rocha, as 

escavações em solo admitem grandes deformações antes se chegar a ruptura. Em 

outras palavras: naquela o comportamento predominante é frágil e nesta é 

predominantemente dúctil. 

2.3 Fundamentação conceitual da pesquisa 

A pesquisa se fundamenta na interação maciço-escavação subterrânea-

suporte, Este conceito foi abordado pelo autor na sua dissertação de mestrado 

(Hamze Guilart, 2002). Tal conceito considera o maciço, a escavação subterrânea e 

o suporte atuando como um conjunto ou uma estrutura única. 
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Nesta tese estes conjuntos são caracterizados por funções em que as 

variáveis, em certo momento de nossa análise, são expressas de forma isolada e, 

pelo tratamento dos dados obtidos, busca-se uma correlação mais consistente em 

que se obtenham funções mais representativas do fenômeno interativo, maciço-

escavação subterrânea-suporte. 

Assim, o que foi expresso na dissertação de mestrado de forma literal e 

gráfica, nesta tese de doutorado será expresso através de equações. De qualquer 

forma, estas expressões serão mostradas também de forma gráfica. 

Segundo Carvalho (1954), metodologia significa o estudo dos métodos. 

Aplicação do método para dirigir o ensino. Arte de dirigir o espírito na investigação 

da verdade. 

Segundo Aurélio Século XXI (2002), a metodologia é a arte de dirigir o 

espírito na investigação da verdade. Estudo dos métodos e, especialmente, dos 

métodos das ciências. Conjunto de técnicas e processos utilizados para ultrapassar 

a subjetividade do autor e atingir a obra literária. 

O autor desta tese de doutorado considera que o desenvolvimento de uma 

Metodologia Técnica está suportada em dois pilares básicos. O primeiro é sua 

fundamentação teórica e o segundo pilar é sua aplicação pratica. A metodologia 

proposta será apresentada considerando estes dois conceitos básicos, que 

permitiram sua elaboração. 

2.4 Alguns conceitos relacionados a séries temporais 

As séries temporais constituíram-se na ferramenta matemática usada para o 

desenvolvimento da metodologia proposta. Neste capitulo serão expressos critérios 

gerais para uma maior compreensão dos aspectos teóricos da metodologia do ponto 

de vista estatístico. Na apresentação da metodologia serão feitas também 

considerações teóricas fundamentais naqueles itens onde se considere necessário 

para uma melhor compreensão. 

Em estatística, uma série temporal é uma coleção de observações feitas 

seqüencialmente ao longo do tempo. Numa regressão linear a ordem das 

observações é irrelevante para a análise, mas nas séries temporais a ordem dos 

dados é fundamental. Uma característica muito importante deste tipo de dados é que 
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as observações vizinhas são dependentes e o interesse é analisar e modelar esta 

dependência. 

Existem duas formas de estudar séries temporais. Uma análise da série 

temporal é um método para compreendê-la buscando entender a estrutura que 

gerou a série. Uma previsão da série temporal procura construir um modelo 

matemático a partir do qual seja possível prever valores futuros da série. 

Os modelos para estudar as séries temporais são muitos conhecidos por 

seus acrônimos em inglês, montados a partir de AR (modelos auto-regressivos), T 

(modelos integrados) e MA (modelos de média móvel). Por exemplo, o modelo 

ARIMA é um modelo auto-regressivo, integrado e de média móvel. 

Na análise de uma série temporal é fundamental o conceito de 

estacionariedade. Uma das suposições mais freqüentes que se faz a respeito de 

uma série temporal é a que ela seja estacionária, ou seja, ela se desenvolve no 

tempo aleatoriamente ao redor de uma média constante, refletindo alguma forma de 

equilíbrio estável. 

Tendo em consideração o critério de estacionariedade, será necessário 

transformar os dados originais, se estes não formam uma série estacionária. A 

transformação mais comum consiste em tomar diferenças sucessivas da série 

original, até se obter uma série estacionária. 

Em situações normais, será suficiente tomar uma ou duas diferenças para 

que a série se torne estacionária. Em nossa análise geralmente foi tomada uma 

diferença para que as séries se tornassem estacionárias. 

Há basicamente, dois enfoques na análise de séries temporais. Em ambos, o 

objetivo é construir modelos para as séries, com propósitos determinados. No 

primeiro enfoque, a análise é feita no domínio temporal e os modelos propostos são 

modelos paramétricos, com um numero finito de parâmetros. No segundo caso, a 

análise é conduzida no domínio de freqüências e os modelos propostos são modelos 

não paramétricos. 

Os modelos paramétricos são considerados modelos probabilísticos ou 

estocásticos. Estes modelos devem ser simples e parcimoniosos, isto significa que o 

número de parâmetros envolvidos deve ser o menor possível, para que sua 

utilização não apresente dificuldades na sua manipulação. 
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Dentro dos modelos paramétricos temos os modelos ARIMA, estes modelos 

foram aplicados na metodologia proposta na parte relacionada á analise descritiva. 

Segundo Morettin e Toloi (2004) a um processo ARIMA (p,d,q) pertencem, 

entre outros, os modelos ARIMA(1,1,0); ARIMA (0,1,1); ARIMA (1,1,1) e ARIMA 

(3.1,0). O modelo ARIMA é um modelo para ajustar modelos auto-regressivos 

integrados de médias móveis, analisa modelos paramétricos, ou seja, de número de 

parâmetros finitos e são utilizados notadamente para fins de previsão e controle. 

Onde: 

p a ordem do auto-regresivo 

d numero de diferença necessária para tornar a série estacionária 

q a ordem da média móvel. 

Os modelos ARIMA são aplicados na análise descritiva para a determinação 

da função de autocorrelação de uma série temporal. 

Na análise inferencial, visando definir a relação entre duas séries temporais, 

são aplicadas as funções de transferência fundamentadas no conceito de sistema 

dinâmico. 

Segundo Morettin e Toloi (1986), muitas situações em ciências físicas, 

biológicas e sociais, engenharia, medicina, etc. envolvem o conceito de sistema 

dinâmico, caracterizado por uma série de entrada X(t), uma série de saída Y(t) e 

uma função de transferência v(t). A figura 2.4 ilustra um sistema dinâmico. 

 

Fig. 2.4 Sistema dinâmico (Box, Jenkins e Reinel 1994) 

Segundo Morettin (1982) controlar uma serie de saída Y(t), de modo a trazê-

la o mais próximo possível de um valor desejado, ocorre ajustando-se 
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convenientemente a série de entrada X(t); este controle é necessário, devido às 

perturbações que normalmente afetam um sistema dinâmico. 

Morettin e Toloi (2004) usam o conceito “modelo de filtro linear”. Este modelo 

supõe que a série temporal seja gerada por meio de um filtro linear (ou sistema 

linear), cuja entrada é ruído branco, onde a série de entrada é denotada at, a saída zt 

e a função de transferência Ψ(B). 

Considerando os parágrafos anteriores para a filtragem de série yt, se usaria 

como série de entrada axt (pré-branqueada) usando como função de transferência ou 

filtro linear yt, a série de saída estaria denotada pelos resíduos ayt, obtidos pela 

filtragem. 

Segundo Box, Jenkins e Reinsel (1994) do mesmo modo que a função de 

autocorrelação foi usada para identificar modelos estocásticos. A ferramenta de 

análise de dados empregada para a identificação dos modelos de função de 

transferência é a correlação cruzada amostral de entrada e saída axt ayt. 

As séries temporais obtidas no monitoramento por instrumentação 

geotécnica podem ser consideradas como séries temporais atípicas, por conter 

observações perdidas e séries defasadas que são características dos dados 

históricos das medidas de instrumentação geotécnica em obras subterrâneas. 

Segundo Pereira (1984) uma dificuldade para a análise de séries temporais 

é a ocorrência de observações perdidas, isto é, em alguns instantes de tempo os 

dados não foram observados por algum motivo. È necessário então estimar esses 

valores para analisar a série temporal. 

Para uma maior compreensão do processo de análise estatística de séries 

temporais, este processo pode-se dividir em duas etapas. A primeira etapa 

compreenderia o processo de análise de uma serie individualmente, abrangendo da 

regularização da série temporal atípica, para nosso caso, até concluir a 

autocorrelação parcial dos resíduos. 

A segunda etapa compreenderia o processo de função de transferência das 

séries Xt e Yt e o ajuste do modelo inferencial. 

Segundo Morettin (1982) de modo bastante geral, uma série temporal poderá ser um 

vetor X(t), de ordem rx1, onde t é um vetor px1. Por exemplo, podemos ter: 



 37

[ ])(),(),()( 321 tXtXtXtX =   (2.1) 

Na expressão 2.1 as três componentes denotam, respectivamente, a altura, 

a temperatura e a pressão de um ponto do oceano e t = (tempo, latitude, longitude). 

Dizemos que a série é multivariada (r = 3) e multidimensional (p = 3), se r = p =1, 

então, dizemos que a série e univariada e unidimensional e t será referido como o 

“tempo”. 

Para o processo de análise estatística por séries temporais da metodologia 

proposta, segundo o enunciado da nomenclatura citada no parágrafo anterior, na 

primeira etapa r = p =1, ou seja, poder-se-ia considerar uma análise univariada e 

unidimensional. Na segunda etapa existe uma alteração para r = 2, pelo que a 

análise poderia considerar-se de duas variáveis e unidimensional, tendo em 

consideração que p continuaria igual à unidade (tempo). 

No parágrafo anterior foram consideradas as variáveis constituídas por 

séries temporais. Se forem consideradas as variáveis constituídas por séries 

temporais e as variáveis relacionadas ao tipo de maciço, profundidade e as 

relacionadas à geometria da escavação subterrânea juntas, poder-se-ia considerar o 

movimento do maciço como um processo multivariado e multidimensional, em 

função da nomenclatura enunciada. 

Para caracterizar um processo multivariado e multidimensional do 

movimento do maciço, como exemplo, pode-se ter: as variáveis constituídas por 

séries temporais, recalque superficial, recalque profundo e convergência no interior 

do túnel, para o que r = 3, e t = (tempo, profundidade e tipo de maciço), para o que p 

=3. 

2.5 Aplicação de conceitos gerais das séries temporais às ocorrências do 
movimento no maciço 

“Os valores de uma série temporal, podem muitas vezes, ser afetados por 

eventos inesperados tais como mudanças de política ou crises econômicas, ondas 

inesperadas de frio ou calor, erros de medidas, erros de digitação. A conseqüência 

da ocorrência desses tipos de eventos é a criação de observações espúrias que são 

inconsistentes com o resto da série; tais observações são denominadas valores 

atípicos ou “outliers”” (Morettin e Toloi, 2004, P 292). 

Os valores atípicos nas séries temporais, constituídas por dados históricos 

das medidas de instrumentação geotécnica podem ser identificados como erros de 
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medidas, erros de digitação, em alguns casos como ondas inesperadas. Pode ser 

possível também identificar as mudanças na zeragem como valores atípicos. 

Existe toda uma fundamentação teórica para detectar valores atípicos nas 

séries temporais, mas no caso que nos ocupa, os valores atípicos ou outliers podem 

ser detectados intuitivamente, considerando a experiência e a competência na 

tomada de decisões do pesquisador. 

Segundo os autores citados no primeiro parágrafo, as séries temporais 

podem estar constituídas por processos estacionários ou não estacionários. Os 

processos estacionários se desenvolvem no tempo aleatoriamente ao redor de uma 

média constante. 

Segundo estes mesmos autores, podem existir também processos não-

estacionários explosivos como é o crescimento de uma colônia de bactérias. 

Em nossos estudos podemos identificar, em um maciço em movimento, 

qualquer tipo de deslocamento como um processo não-estacionário. Quando cessa 

o movimento, e são mantidas as observações, o processo passa a ser estacionário. 

No caso em que se inicie o movimento nesse mesmo referencial de observação do 

maciço, verificando-se deslocamento pela influência de outra escavação na 

vizinhança, o processo passa a ser novamente não estacionário. 

A figura 2.5 mostra uma série temporal onde aparece um comportamento 

não estacionário antes de um processo, praticamente, estacionário e ao final um 

processo não estacionário. Esta figura representa o comportamento da variável 

recalque superficial de um referencial do túnel 2, do Rodoanel de São Paulo. 
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Fig. 2.5 Alternância em um processo não-estacionário e um processo 
estacionário 

No caso de uma ruptura, o processo poderia ser considerado como não 

estacionário explosivo. A figura 2.6 mostra uma ruptura gravitacional e outra por 

explosão de rocha. 

 
Fig. 2.6 Rupturas em rochas (Hamze Guilart, 2002) 

A figura 2.7 mostra uma ruptura superficial em uma mina em Lincolnshire, 

USA. Na etapa pré-ruptura os deslocamentos, normalmente, se comportam com 
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variações da ordem de milímetros, após a ruptura, como se pode perceber na figura, 

a diferença é de mais de um metro. 

 
Fig. 2.7 Ruptura superficial (Whittaker e Reddish, 1989) 

Considerando o que já foi expresso, relacionado à figura 2.7, envolvendo 

rupturas em rochas, é possível considerar uma ruptura como um processo não 

estacionário explosivo. 

 
Fig. 2.8 Desabamento da superfície pela ruptura de rocha em um túnel 

urbano 
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A figura 2.8 mostra o desabamento da superfície do terreno no Bairro 

Pinheiros pela ruptura de rocha, resultando a perda de sustentação do solo. No 

processo, a água atuou como um agente acelerador, tanto na ruptura da rocha, 

quanto no desabamento do solo (Hamze Guilart, Hennies e Ayres da Silva, 2006). 

Esta ocorrência foi em Janeiro de 2007, em um túnel sob a futura Estação Pinheiros, 

da Linha Amarela do Metrô de São Paulo, Brasil. 

Esta ruptura se poderia considerar também como um processo não 

estacionário explosivo. 

Um maciço submetido a uma escavação subterrânea, com formas que 

desenvolvam tensões de compressão em seu entorno, ao ser injetado com uma 

sustância para obter maior coesão normalmente se expande em sentido contrario à 

compressão. Esta expansão abrupta poderia ser, também, considerada como um 

processo não estacionário, semelhante a eventos inesperados, similar às ondas de 

frio ou calor. 

 
Fig.2.9 Expansão abrupta pela injeção 

A figura 2.9 mostra uma expansão abrupta, pela injeção, das variáveis 

recalque superficial MS-02 e recalque profundo TS-02, na seção 7 do Túnel 

Rebouças da Cidade de São Paulo. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

A revisão da literatura, propriamente dita, foi dirigida aos aspectos 

relacionados com a predição, a ocorrência e o controle do movimento de maciços 

rochosos submetidos às escavações subterrâneas e à análise e tratamento de 

dados por métodos estatísticos. Foram revisados mais de 100 títulos. 

Na seqüência serão resumidos temas desenvolvidos por diferentes autores 

consultados, considerando sua importância e a relação existente com o tema 

abordado nesta tese de doutorado do ponto de vista da instrumentação geotécnica e 

a geomecânica. 

Também nesta revisão bibliográfica são inclusos autores de trabalhos 

geodésicos e topográficos, considerando a contribuição destes métodos nas 

medidas de instrumentação geotécnica e pela sua aproximação, tanto analítica, 

quanto geométrica com o tema que se desenvolve nos próximos capítulos. 

KRUMPHNL e MICHALCAK (1975). Fundamentam metodologicamente os 

trabalhos de topografia para a mineração subterrânea e a céu aberto, assim 

como também os trabalhos geodésicos e topográficos para túneis de grande 

porte e metropolitanos. As metodologias propostas estão relacionadas ao 

desenvolvimento das redes geodésicas superficiais, transmissão de coordenadas 

da superfície ao subterrâneo, poligonais subterrâneas, locação e controle das 

obras de superfície e do subterrâneo. 

MARANHÃO, N. NETO, J. F e CARVALHO, O. C. (1975). Realizaram medições 

de convergência em túneis da Rodovia dos Imigrantes e da Estrada de Ferro 

Central do Paraná. Foram realizadas em 10 túneis da Rodovia dos Imigrantes em 

solo coluvial e em rochas alteradas moles. Na Estrada de Ferro Central do 

Paraná realizaram-se em 7 túneis escavados em rochas sedimentares duras ou 

medianamente duras. Foram as primeiras medidas de convergência feitas no 

Brasil. 

HAMZE GUILART, M. (1978). A partir de pontos topográficos com coordenadas 

conhecidas em um sistema local implantado por empresa Norte-Americana na 

Mina de Nicaro, no Oriente de Cuba, na década de trinta do Século XX e suas 

coordenadas nacionais no sistema denominado Cuba Sul, o autor determinou 

uma equação de transformação entre ambos sistemas. 



 43

Considerando a existência de vários pontos em ambos sistemas de coordenadas, 

denominados “pontos idênticos” o autor usou um método de transformação, 

fundamentado nos mínimos quadrados. O objetivo deste trabalho era obter as 

coordenadas em sistema nacional de outros pontos topográficos e de sondagens 

da prospecção geológica, assim como estabelecer a rede ortogonal nacional em 

mapas antigos do sistema local. 

Esta transformação de coordenadas foi feita para as jazidas Martí e Levisa da 

citada mina. 

HAMZE GUILART, M. (1979). A partir do projeto de instalação tecnológica de 

superfície da Mina Júcaro, no Ocidente de Cuba, e do projeto de explotação 

subterrânea, bem como das escavações subterrâneas existentes na mina citada, 

desenvolveu um projeto para a locação e controle do esquema geométrico das 

instalações de içagens e do poço principal da mina, que servisse durante toda 

sua vida útil. 

MASSAD, F. et.al. (1980). Caracterizaram diferentes equipamentos de 

instrumentação geotécnica, para a determinação da pressão e o nível da água 

subterrânea, determinação de recalques profundos e superficiais, deslocamentos 

horizontais na superfície e no interior do maciço e de medidas de tensões. 

Descrevem os procedimentos de calibração, instalação e de leituras dos 

equipamentos citados, assim como a elaboração da documentação das leituras 

obtidas ao longo do tempo.  

BORACIO MOLL, A. e SANCHEZ TREJO, R.(1981). Utilizaram medidores de 

convergência para determinação de velocidade de deformação. Utilizaram 

também extensômetros para as medições de deformações na vizinhança das 

escavações subterrâneas em rocha. Isto para o caso de um túnel de 5,2 m de 

diâmetro para água, no túnel Analco-San José, no Vale de México. 

GAXIOLA, V. e BELLO, J. (1981). Empregaram medidores de convergência para 

a determinação da velocidade de deformação e a forma do contorno da 

escavação subterrânea. Utilizaram extensômetros instalados na superfície do 

maciço rochoso, para a medição de deformação nos tetos das abóbadas do 

corpo mineral. Usaram também macacos planos, para medição de carga nas 
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paredes das escavações subterrâneas. Isto para as minas, Iguarán, San Martín e 

La Prieta no México. 

FUJIMURA, F. et.al (1982). Realizaram medições de convergência em 61 seções 

instrumentadas ao longo de 5.885 m no túnel Jaguari-Cachoeira da SABESP no 

Estado de São Paulo. 

AZEVEDO, N. (1985). Realizou medidas de deformações em solo, utilizando 

inclinômetros, marcos superficiais e medidores de recalques profundos, no túnel 

Interceptor do Tietê do projeto Sanegran, em São Paulo. 

BRAUTIGAM, V. M. e LIMA, M. (1985). Realizaram medições de inclinômetro 

para determinar deslocamentos horizontais no interior do maciço, convergência, 

medições de carga atuante em uma peça estrutural por meio de alongamento 

usando um extensômetro mecânico. Fizeram também medições topográficas, em 

túneis de solo, no Metrô do Rio de Janeiro, no trecho do setor III - lote 23, numa 

extensão de 1 km. 

CELESTINO, T. B. et al. (1985). Em um túnel de São Paulo, determinaram 

convergência por métodos clássicos, recalques superficiais e profundos por 

nivelamento topográfico, assim como pinos instalados nas edificações. 

GUAPO, L. A. e SATO, S. T. (1985). Realizaram medidas de convergência e 

recalques superficiais num túnel do extravasor do rio Paquequer-Teresópolis no 

Rio de Janeiro. 

PONTES, A. M. et.al (1985). Usam um sistema de análise e tratamento de dados 

para as medidas de convergência em rocha, fundamentados em três modelos 

estatísticos: 

Linear: y = a+bx  3.1 

Exponencial: y = a ebx  3.2 

Potência: y = a xb 3.3 

Sendo y = convergência e x = tempo. 

Os dados analisados foram em minas subterrâneas de Taquari - Vassouras a 40 

Km de Aracajú. 
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O autor da presente tese observa que na metodologia que aqui propõe X(t) e Y(t) 

são variáveis constituídas por séries temporais a correlacionar e modelar, 

referentes a diferentes referenciais onde foram feitas medidas de instrumentação 

geotécnica ao longo do tempo, constituindo t o tempo para ambas séries. 

Exemplo: X(t) poderia ser a convergência no interior da escavação subterrânea e 

Y(t) um referencial para o recalque superficial, na superfície do terreno. 

VERSKI, A., e CESAR, S. (1985). Determinaram recalques superficiais do túnel 

do interceptor Tietê do Sistema Sanegran em São Paulo usando nivelamento 

topográfico em marcos de recalques e deslocamentos verticais do maciço em 

profundidade usando medidores de recalques eletromagnéticos do tipo “Aranha”. 

FORD, D. C. e WILLIAMS, P. W. (1989). Analisam a origem do colapso na 

superfície e a subsidência em maciços rochosos kársticos. Caracterizam os 

mecanismos de desenvolvimento do colapso na superfície por meio da análise 

morfológica, estabelecendo os parâmetros geométricos característicos das 

dolinas. Definem as dolinas como: depressão em relevo kárstico e que se 

formam pelo abatimento de solo e rochas do teto de uma caverna com drenagem 

subterrânea. 

No texto analisado se pode perceber que a geometria das dolinas, quanto à zona 

de depressão da subsidência, estará caracterizada pela direção do movimento do 

solo e das rochas. 

HAMZE GUILART, M. e PERDOMO DENIS, M. (1989). Sendo topógrafos 

envolvidos nos trabalhos de projeto, de locação e controle do Metrô de Havana, 

desenvolveram uma pesquisa fundamentada no conjunto geométrico dos túneis 

do metropolitano, considerando a necessidade do conhecimento das relações 

espaciais dos túneis. 

O conjunto geométrico dos túneis, segundo os citados autores, envolve o 

esquema geométrico do traçado ou locação, o esquema geométrico dos túneis e 

estações, esquema geométrico das vias férreas e o esquema geométrico do 

perfil de passagem. Definem os parâmetros que constituem estes esquemas e 

sua interligação. 

Por fim definem-se os meios e métodos técnicos de controle para cada etapa na 

construção e operação dos túneis do metrô. 
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A pesquisa citada foi feita visando a execução do controle espacial dos túneis, 

com o intuito de garantir uma viagem segura e confortável dos passageiros e a 

proteção das instalações dos equipamentos e vias, garantindo um mínimo de 

desgaste do material rolante. 

AYRES DA SILVA, L.A. e BORN, H. (1993). Avaliaram o efeito escala no estudo 

de propriedades das rochas usando amostras cúbicas, prismáticas e cilíndricas. 

A citada avaliação foi feita fundamentada na modelagem física por meio dos 

princípios de semelhança geométrica, cinemática e dinâmica. 

COLLIER, P. C. (1993). Desenvolve um sistema de monitoramento de 

deformações usando GPS, descreve diferentes métodos de medição com GPS, 

assim como o procedimento de observação com GPS de uma rede básica de 

observação constituída por três pontos. Determinam-se as variações das 

observações no tempo em dois sistemas de coordenadas. Para estes pontos 

foram feitos cinco ciclos de medidas. 

A partir dos pontos da rede básica de observação, realiza medições para 

determinar deslocamentos em dez pontos nos meses de setembro e dezembro 

de 1992, no sistema GPS e no sistema convencional. Realiza comparações entre 

os deslocamentos determinados com GPS e com o sistema convencional. 

A pesquisa desenvolvida foi feita pela Universidade de Melbourne na Austrália. O 

doutorando não conseguiu localizar o local onde foi feita a citada pesquisa. 

DUNNICLIFF, J. (1993). Define um esquema com as técnicas e métodos de 

instrumentação mais usados no monitoramento de escavações subterrâneas, tais 

como métodos topográficos, convergência clássica e extensômetros múltiplos, 

analisa o comportamento dos solos e das rochas submetidos a uma escavação 

subterrânea. Este autor faz um estudo rigoroso dos diferentes equipamentos de 

instrumentação geotécnica, seus procedimentos de calibração, instalação e 

medidas “in situ”. 

O estudo desenvolvido pelo citado autor está relacionado com monitoramento de 

tensão, deformação/deslocamento, variação de temperatura e variação do fluxo 

de água subterrânea, em diferentes condições do maciço. 
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TAJDUS, A. e CALA, M. (1993). Determinaram deformações por métodos 

topográficos; realizaram medições piezométricas e medições nos suportes com 

métodos não destrutivos e outras técnicas, num poço vertical de mina na Polônia. 

BLANCO TORRENS, R. (1995). Este autor, a partir do estudo do processo de 

deslocamento das rochas no maciço, faz um estudo detalhado relacionado a 

recalques e deslocamentos horizontais na superfície, deslocamentos horizontais 

e recalques no interior do maciço, assim como o desenvolvimento de tensões e 

deformações. Denomina as áreas no interior do maciço, onde é desenvolvido o 

processo de deslocamento das rochas, como zona de deslocamento e este 

mesmo processo, gerado na superfície, como depressão de deslocamento ou 

zona de depressão. 

O autor caracteriza diferentes tipos de zona de depressão em função do ângulo 

de mergulho da jazida. Em outra parte do livro apresenta diferentes esquemas 

das alterações das obras na superfície pela influência dos trabalhos 

subterrâneos. 

GAMA e SILVA, R. L. et al. (1995). Emprego da estação total (método 

topográfico) nas medições de convergência e nivelamento no interior de um 

túnel. Esta técnica foi pela primeira vez utilizada no Brasil, nas obras de 

escavação do túnel sob o Parque do Ibirapuera, na cidade de São Paulo. 

PACILÉO NETTO, N. (1995). Aplica a teoria dos erros na topografia, por meio de 

conceitos básicos, da lei das probabilidades, da composição e propagação dos 

erros, e compensação por mínimos quadrados. 

ROCHA, R. (1996). No segundo simpósio sobre instrumentação de barragens, 

foram apresentadas as principais características dos planos de instrumentação a 

partir da década de 1940 até 1990, das barragens de concreto e das barragens 

de terra-enrocamento no Brasil. Analisam-se os objetivos básicos da 

instrumentação de barragens, nas diferentes etapas. Definem-se os esquemas 

de instrumentação por tipos construtivos de barragens e das obras anexas ou 

auxiliares. 

Consideram-se a coleta, o processamento e apresentação dos dados de 

instrumentação. Consideram-se, também, os custos da operação e análise de 

dados. Estabelecem-se os tipos e freqüência das inspeções nas barragens. 
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AFANASI, B. L. e MURALVIV, A. B. (1997). Fundamentam metodologicamente 

as redes geodésicas XYZ superficiais para os trabalhos de traçado, locação e 

controle para túneis urbanos de grande porte e outras obras dos metropolitanos, 

assim como para a locação e controles topográficos de poços de acesso a túneis, 

trechos de túneis e estações. Fundamentam também como transferir 

coordenadas da superfície às obras subterrâneas e às poligonais básicas de 

amarração subterrâneas. 

FUJIMURA, F. et.al (1997). Realizaram medidas de tensões em pilares em 

rochas e no maciço rochoso com um aparelho conhecido como VSM (Variable 

Stress Meter). As medições foram feitas nas minas Morro Agudo e Morro da 

Mina, no Estado de Minas Gerais, Brasil. 

BLITZKOW, D. (1998). Caracteriza o sistema GPS, através da estrutura dos 

satélites, define o conceito de modulação em fase da portadora do sistema e 

descrede o conteúdo da mensagem. Fundamenta os modelos matemáticos do 

GPS, por meio de combinações lineares das observações e soluções de 

ambigüidades. 

Estabelece as equações para os cálculos das coordenadas geocêntricas X, Y, Z 

de um ponto por meio do método do GPS geodésico, fundamentado na 

observação dos satélites e o estacionamento de um receptor GPS em um ponto 

de coordenadas conhecidas e outro receptor estacionado no ponto a determinar 

suas coordenadas. Aborda as diferentes aplicações do GPS na engenharia. 

BASSET, R. H. et al. (1999). Desenvolveram um método, fundamentado em um 

sistema de sensores eletrônicos articulados, para determinar deslocamentos no 

interior dos túneis. Este método foi validado em um túnel de Londres. Atualmente 

o método é conhecido como “Basset Convergence System”. 

O sistema “Basset Convergence System” está referenciado ao eixo do túnel e 

permite conhecer as coordenadas dos pontos deslocados com alta precisão. 

Constitui um sistema fechado, por estar referido ao eixo do túnel só na seção que 

interessa medir. Está totalmente automatizado e permite fazer leituras continuas 

das seções instaladas. 

AYRES DA SILVA, L. A. e HAMZE GUILART, M. (2000). Os autores procuram 

contribuir na discussão sobre o vazio teórico-prático existente na lavra 
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subterrânea relacionado à consideração dos fatores geomecânicos, tanto no 

método de lavra, quanto ao sistema de suporte, utilizando as técnicas mais 

adequadas e de maior efetividade econômica. Salienta-se a necessidade da 

aplicação da Mecânica de Rochas como um problema-chave, considerando que 

nas minas subterrâneas são muitas vezes aplicados métodos para determinar 

sistemas de suporte desenvolvidos em construção de túneis, em obras de 

Engenharia Civil, geralmente, a pouca profundidade e estados de tensão 

relativamente baixos. 

NIEBLE, C. M. e FUJIMURA, F. (2002). Simularam uma escavação subterrânea 

de duas galerias semicirculares gêmeas separadas por um pilar-parede, 

atravessado por exemplos de descontinuidades estruturais em maciços 

rochosos, de modo a alterar as tensões e gerar situações de maior ou menor 

estabilidade nas escavações. Estas simulações foram feitas pelo método dos 

elementos finitos. 

HAMZE GUILART, M. e AYRES DA SILVA L. A. (2002). Considerando diferentes 

etapas e técnicas construtivas aplicadas em um túnel do Rodoanel de São Paulo 

(Mario Covas), tipificaram as medidas para determinar deslocamentos horizontais 

e deslocamentos relativos, por métodos topográficos no interior dos túneis, em 

quatros casos típicos fundamentados matematicamente. Outro resultado da 

pesquisa foi a introdução, nos túneis brasileiros, da tecnologia de medição por 

centração forçada combinada para as medições de alta precisão. 

O resultado da pesquisa desenvolvida foi considerado uma metodologia de 

trabalho para determinar deslocamentos horizontais e convergência no interior 

dos túneis por métodos topográficos, utilizando como equipamento básico de 

medição estação a total. 

RAMÃO, V. M. C. et. al. (2003). Analisam a possibilidade de ocorrência de 

subsidência de solo devido à explotação dos recursos hídricos na Região 

Metropolitana de Recife. A pesquisa, nessa data, segundo o artigo, estava sendo 

desenvolvida por um grupo de pesquisadores da Universidade Federal de 

Pernambuco, conjuntamente com o Instituto de Geodésia da Universidade de 

Hannover, na Alemanha, e a Universidade de Catalunha na Espanha. 
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A pesquisa se fundamenta na implantação de uma rede geodésica local para 

monitorar a área onde se supõe maior ocorrência do fenômeno, onde 

observações GPS, combinadas com nivelamento geométrico de precisão, serão 

conduzidas em diferentes épocas. São definidas as áreas de estudo, a 

configuração e o modo de observação da Rede de Monitoramento, assim como o 

processamento e análise dos dados. 

ARNEZ, F. V. 2004 Desenvolveu uma pesquisa que constou de uma tese de 

doutorado relacionada à avaliação de barragens de rejeitos através de modelos 

reduzidos, fundamentados na modelação física e nos princípios de semelhança. 

RUSILO, L.C e AYRES DA SILVA, L. A (2004). Apresentaram uma metodologia 

para análises de confiabilidade estrutural de escavações em rochas, com a 

utilização de elemento numérico pelo método de elementos distintos. Essa 

metodologia foi desenvolvida levando-se em conta que os métodos de 

modelagem numérica normalmente empregados, tais como métodos de 

elementos finitos ou de fronteira, são métodos fundamentalmente 

determinísticos, ou seja, fornecem resultados pontuais, determinados a partir de 

parâmetros de entradas fixos, sem que sejam considerados seus respectivos 

erros. Os autores, considerando os aspectos citados, propõem e desenvolvem 

uma metodologia, baseada em simulações de Monte Carlo, com o emprego dos 

princípios da lógica paraconsistente. 

MERCONCHINI VEGA, H. et.al (2004). Avaliam a estabilidade e o 

comportamento das aberturas subterrâneas pelo uso dos métodos de escavação 

por realces abertos e realces em sub níveis com aplicação do gráfico modificado 

da estabilidade segundo Stewart e Forsyth. A partir dos resultados obtidos 

realizam comparações entre os sistemas de classificação RMR de Bieniawski, o 

sistema Q de Barton e um sistema especifico, usado na mina de Vazante no 

Brasil para a qual foi feita a avaliação citada. 

Os citados autores, em uma de suas conclusões, enfatizam que os métodos 

empíricos de projeto por eles aplicados apresentam diferenças significativas 

entre a predição e a ocorrência observada. 

SAMANIEGO, A. (2004). Determinou nível freático na barragem para a deposição 

de rejeitos da Mina Colquijirca no Cerro de Pasco no Peru, propõe a instalação 
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de piezômetros para o monitoramento da variação do nível da água e sua 

qualidade. Sendo instalados os piezômetros propriamente ditos seria possível 

também avaliar a pressão da água por meio da variação da altura da coluna de 

água, questão que não fica totalmente clara na abordagem do artigo. 

SANSONE, E. C. e AYRES DA SILVA, L. A. (2004). Consideram o 

comportamento mecânico em rochas caracterizado pelo relacionamento entre 

tensões e deformações que tradicionalmente é expresso por meio de modelos 

constitutivos, tais como os modelos elásticos, elastoplásticos e viscoelasticos. Os 

autores aplicam um modelo fundamentado nas redes neurais artificiais para 

verificar a viabilidade de uma forma alternativa de se representar 

matematicamente o comportamento mecânico da rocha. 

BLANCO TORRENS, R. (2005). Considera que nas minas subterrâneas podem-

se produzir fenômenos dinâmicos como: explosão de rochas, desabamento 

súbito do minério, emissões de gazes e faz uma análise das explosões de 

rochas: caracteriza tais fenômenos quando ocorrem nas minas subterrâneas, 

como uma forma de difusão de uma onda de choque, que se propaga do 

contorno do maciço rochoso para seu interior, ocorrendo a transformação de 

energia potencial em energia cinética, possibilitando o movimento do material 

destruído a grande velocidade. 

RUESTA RUIZ, P. (2005). Apresenta um programa de monitoramento por 

medidas de instrumentação geotécnica no Canal Humalso no Peru. O programa 

prevê a instalação de inclinômetros e piezômetros na encosta do canal para a 

determinação de deslocamentos horizontais no interior do maciço e para a 

avaliação da pressão da água subterrânea. 

No programa citado não se incluem medidas para avaliar recalque superficial. O 

doutorando considera que nesse programa dever-se-iam incluir estas medidas, já 

que geralmente, quando aparecem variações na variável nível da água sob 

pressão e deslocamentos horizontais no interior do maciço têm associados 

recalques superficiais. 

BLANCO TORRENS, R. HAMZE GUILART, M. e AYRES DA SILVA, L. A. (2006). 

A partir do critério da formação de espaços vazios, conseqüentemente, das 

escavações subterrâneas e fundamentalmente, da lavra de corpos minerais, 

analisam a ocorrência de movimento no maciço rochoso sob os efeitos citados. 



 52

A análise desenvolvida considera quatro tópicos. No primeiro estuda-se o 

movimento do maciço na frente de lavra, o segundo tópico estuda o movimento 

das rochas no maciço próximo à superfície da mina subterrânea. 

O terceiro tópico aborda o movimento no terreno da superfície e sua influência 

nas obras nele edificadas. Por fim, o quarto tópico tem a ver com as providências 

para evitar os efeitos da mineração subterrânea nos terrenos da superfície e nas 

obras existentes, que em determinadas circunstâncias podem ser destrutivos. 

CINTRA, J. P (2006). Faz uma avaliação histórica da disciplina “Informações 

espaciais” ministrada na Escola Politécnica, como a evolução da área de 

Topografia e Cartografia, resultado do desenvolvimento tecnológico, científico e 

da prática da engenharia e arquitetura. Enfatiza, a respeito do engenheiro civil, 

engenheiro de minas, geólogo e arquiteto, que a disciplina deve ser uma 

aplicação da ciência ou técnica auxiliar, um meio que permita desenvolver bem 

seus projetos e planejamentos específicos. O texto é elaborado com esse fim. 

Nos conceitos fundamentais, define a topografia como a ciência aplicada que 

estuda os métodos de representar um terreno para fins de projeto, relacionando a 

topografia a outras disciplinas como a Geodésia, a Cartografia, 

Aerofotogrametria, Geoprocessamento e o Sensoriamento Remoto, incluindo 

neste ultimo o GPS. 

PACILÉO NETTO, N. RIBEIRO e FONSECA, E. S. (2006). Considerando a 

condição básica para uso de GPS no monitoramento geodésico de estabilidade 

de pilares de observação e também que estes estejam vinculados a um sistema 

de referência geodésica, foram iniciadas medições com GPS nos pilares básicos 

de observação da Barragem Itaipu. 

Em abril de 2006 foi realizada uma primeira campanha com receptores GPS 

instalados em cada um dos pilares. Segundo os autores, a próxima campanha 

está prevista para outubro de 2006. Na primeira campanha foram determinadas 

as coordenadas geocêntricas de 7 pilares com correções do ajustamento das 

coordenadas de 0,0001m até 0,0018m, os erros padrões obtidos das 

coordenadas ajustadas variam de 0,0005m até 0,0016m. 

As coordenadas ajustadas dos pilares na primeira campanha poderão ser 

consideradas referenciais para a comparação com as coordenadas obtidas das 

campanhas posteriores. Assim será possível obter as componentes do vetor 
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deslocamento entre as campanhas referidas, bem como as precisões destas 

campanhas. 

O autor da presente tese considera que o trabalho desenvolvido pelos citados 

autores, uma vez finalizado, pode constituir-se em uma metodologia válida para o 

monitoramento geodésico da estabilidade de pilares de outros trabalhos de 

instrumentação geotécnica, tais como para escavações subterrâneas, barragens 

de rejeitos, extração de petróleo e em explotação e proteção de aqüíferos 

naturais, considerando as condições especificas de cada um destes trabalhos. 

Na bibliografia resumida e outras analisadas, o autor não encontrou 

evidência de nenhum trabalho semelhante à metodologia desenvolvida nesta tese 

de doutorado. A metodologia citada está fundamentada na interpretação 

geomecânica de modelos inferenciais, obtidos por meio de correlações cruzadas de 

séries temporais a partir de métodos da estatística clássica, utilizando dados 

históricos de medidas de instrumentação geotécnica feitas em túneis urbanos de 

grande porte. 
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4. DESENVOLVIMENTO DA METODOLOGIA PROPOSTA 

A metodologia apresentada a seguir, para o tratamento e análise de dados, 

foi fundamentada nos itens relacionados na seqüência: 

1. Organização feita pelo autor dos dados coletados. 

2. Relatório de análise estatística feita pelo Centro de Estatística Aplicada 

(CEA) do IME (Toloi, Russo e Nogueira, 2005). 

3. Análise da bibliografia especializada relacionada tanto a aspectos 

geomecânicos quanto estatísticos. 

4. Interpretação da análise descritiva e inferencial e interpretação destas 

análises à luz dos critérios geomecânicos. 

4.1 Organização dos dados coletados 

As medidas feitas foram organizadas num banco de dados por túneis, 

listadas em planilhas Microsoft Excel. Cada seção foi listada em uma planilha, a 

partir da planilha txt do programa original. 

O objetivo do tabelamento é facilitar a manipulação dos dados tendo em 

conta que o Excel pode ser inserido nos programas estatísticos usados na análise. 

Contudo não é prevista a utilização do Microsoft Excel como programa específico 

para o tratamento e análise de dados, embora possa ser usado de forma pontual em 

uma situação dada, considerando a versatilidade do Excel. 

Estas planilhas do banco de dados foram tabeladas com todos os atributos 

da planilha do programa original. 

Este tabelamento foi adotado considerando as medições feitas, as 

características do maciço, da escavação subterrânea, o tipo de suporte e a 

profundidade. Será utilizada a designação de variáveis para estes parâmetros tendo 

em vista que os dados a eles referentes serão tratados e analisados por métodos 

estatísticos. 

Considerando a natureza do maciço, das escavações subterrâneas, e o tipo 

de suporte, o autor propõe estruturar as variáveis a analisar e interpretar, como 

variáveis geradoras de movimento, variáveis resultantes do movimento e variáveis 
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associadas à própria escavação subterrânea. Esta estruturação possibilitará 

estabelecer critérios mais definidos na hora de avaliar os resultados obtidos. 

Como variáveis geradoras de movimento poderiam ser consideradas a 

qualidade do maciço, sua estrutura, as tensões no maciço, as variações de 

temperatura no interior das escavações subterrâneas e a água subterrânea. 

Como variáveis resultantes do movimento são consideradas: os 

deslocamentos horizontais, diferentes tipos de recalques e a convergência. 

Como variáveis associadas às escavações subterrâneas: o vão da 

escavação, o tipo de seção, profundidade e o tipo de suporte, associadas às 

variáveis geradoras de movimento, por ter um efeito de contenção do movimento e 

diminuição das deformações no maciço. 

O túnel que tem maior complexidade é o túnel 2 do trecho 4 do Rodoanel de 

São Paulo, considerando seu porte, o método construtivo, o número de seções e as 

quantidades de variáveis envolvidas, assim como também, por estar constituído por 

duas pistas independentes. Tendo em conta estes aspectos, o dito túnel será usado 

como exemplo do tabelamento dos dados coletados, porém, as listagens dos outros 

túneis ficaram dentro do padrão do túnel dois. 

Para tabelamento dos dados coletados do túnel dois, cada pista do túnel foi 

considerada como um túnel independente, os quais foram denominados túnel 

interno e túnel externo. Estes túneis foram listados por seções, considerando três 

etapas construtivas: os túneis laterais direito e esquerdo e a calota, como se mostra 

na figura 4.1. 

Estas listagens foram feitas baseadas na distribuição das variáveis na seção 

do túnel e seu monitoramento no tempo em concordância com as três locações da 

figura 4.1. 
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Fig. 4.1 Organização de dados por etapas (modificado de Hamze Guilart 
2002) 

 

Fig.4.2 Seção do túnel com as variáveis tabeladas (Hamze Guilart 2002) 

Na figura 4.2 são mostrados os referenciais das medidas de instrumentação 

geotécnica para o monitoramento do movimento do maciço submetido a escavação 

subterrânea, que para a análise de dados são denominados como variáveis. 
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Os referenciais mostrados na figura são: marcos superficiais, tassômetros, 

inclinômetros, convergência e recalque interno. Estas variáveis foram listadas de 

forma direta do programa original. 

Foram listadas como variáveis geradoras de movimento, a variável, nível da 

água subterrânea normal e sob pressão. Na figura 4.2 correspondem-se com os 

piezômetros e a variável que tem a ver com a qualidade do maciço. Não foram 

formatadas outras variáveis deste tipo. 

A variável relacionada à qualidade do maciço foi expressa em forma 

numérica através do sistema de classificação geomecânica do Professor 

Protodiakonov. Na  aplicação deste sistema de classificação foi utilizada como base 

a descrição geológica do túnel em concordância com cada seção. A tabela 4.1 

mostra o sistema de classificação referido (Segundo Protodiakonov apud Provotorov, 

Blanco Torrens e Otaño Noguel, 1991). 

O sistema de classificação de maciço do professor Protodiakonov 

fundamenta-se no coeficiente de fortaleza f das rochas, segundo Protodiakonov 

apud Provotorov, Blanco Torrens e Otaño Noguel, 1991. 

10
cf

σ
=  4.1 

σc; É o limite de resistência à compressão uniaxial da rocha. É expressa em MPa. 

A relação acima, define o fator f para rochas. 

Segundo Provotorov, Blanco Torrens e Otaño Noguel (1991), fortaleza da 

rocha denomina-se à capacidade das rochas em resistir à ação dos esforços 

externos. A fortaleza das rochas depende de sua composição mineralógica, sua 

estrutura e textura. 

Existem duas formas para definir o coeficiente f: uma é conhecendo as 

propriedades de resistência da rocha, determinadas por ensaio de laboratório, a 

outra é por meio da descrição do tipo de maciço. 

Na tabela 4.1 o autor adapta a categoria rocha à categoria solo das últimas 

cinco linhas da coluna um, por considerar que a descrição do tipo de maciço ajusta-

se perfeitamente também aos solos nessa parte.  

O coeficiente f para solos segundo Blanco Torrens, Hamze Guilart e Aguirre, 

(2006) determina-se pela expressão: 
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c

Ctgf
σ

ϕ +=   4.2 

φ Ângulo de atrito interno ao longo do tempo 

C Coesão ao longo do tempo 

A adaptação de rocha para solo é feita tendo em consideração que nos 

túneis analisados predominam os maciços terrosos. 

Para determinar o coeficiente f da seção 10 no túnel externo, a partir do 

perfil geológico a descrição disse, “filonito extremamente alterado com passagem 

por solo saprolítico.” Na tabela 4.1 a descrição mais próxima é “argilas compactas, 

solos aluviáis duros, hulha mole, solo argiloso”, para este tipo de maciço f = 1,0 

Para a seção 27 do mesmo túnel, disse a descrição, “xisto coerente pouco 

fraturado”, na tabela, “xistos arenosos, arenitos xistosos, xistos coerentes” f = 5 

No primeiro exemplo onde nenhuma das características aparece 

explicitamente na descrição do maciço na tabela, o autor costuma fazer uma 

descriminação intuitiva das fronteiras, isto é, a escolha foi feita na linha onde consta 

“argilas compactas, solos aluviáis duros, hulha mole, solo argiloso”. Olhando para a 

linha de cima vemos que a descrição está bem longe daquela do maciço e também 

se passa o mesmo com a linha de baixo, sendo a mais coerente a que foi 

selecionada. 

O sistema de classificação do Professor Protodiakonov, comparado com as 

classificações de maciço modernas poderia parecer-nos incompleto, mas o autor, na 

decisão de utilizar este sistema considera as questões na seqüência relacionada: 

1. Este sistema de classificação foi muito utilizado, na extinta União Soviética e 

nos paises membros do desaparecido bloco econômico conhecido como 

Conselho de Ajuda Mutua Econômica (CAME). 

2. Na metodologia russa atual o coeficiente de fortaleza f está muito presente 

como parte de expressões empíricas e outras obtidas em pesquisas em 

laboratório e/ou “In Situ” como é mostrado na expressão 4.3, segundo Blanco 

Torrens (1998), referente à aplicação da hipótese do Professor Tsimbarevich 

desenvolvida para o calculo da altura (b) da abóbada de destruição pela 

pressão mineira no teto de uma escavação horizontal. 
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f

hha
b

L α
ρ cot

2
90cot +

+
+

=  (4.3) (m) 

h Altura da escavação (m) 

a A metade do vão da escavação (m) 

ρL Ângulo de atrito interno da rocha do teto (0) 

α Ângulo de inclinação dos laterais da escavação (0) 

Salientando que a citada hipótese fundamenta-se: na abertura de uma 

escavação subterrânea horizontal, em seu teto atuando a denominada pressão 

mineira, como efeito dessa pressão, inicia-se a formação de uma abóbada pela 

destruição de rocha, ou melhor, por seu descamamento. Ao decorrer do tempo a 

uma altura (b) da abóbada finaliza o descamamento alcançando seu equilíbrio limite, 

esta conformação final é expressa também como a abóbada de equilíbrio. 

Considerando o parágrafo anterior, a proposta de Tsimbarevich 

fundamenta-se em construir a escavação subterrânea com uma abóbada idealizada, 

projetada a partir da expressão (4.3), para utilizar o mínimo de suporte e assim a 

própria rocha constitui-se um suporte natural. 

3. A aplicação pelo doutorando do sistema de classificação de maciço do 

Professor Protodiakonov, em sua experiência como engenheiro de minas nos 

trabalhos de projeto e explotação na Mineração Cubana (Hamze Guilart 

1982). 

4. A informação geomecânica disponível pelo autor para esta tese de doutorado, 

consistente em perfis geológicos de pré-projeto das áreas onde ficam os 

túneis. 
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Tabela 4.1 Classificação dos maciços segundo o Professor 
Protodiakonov (Modificado de Provotorov, Blanco Torrens e Otaño Noguel 

1991) 

Grau de 
fortaleza 

Tipo de maciço f 

Rochas fortes em 
grau superlativo 

Quartzitos, basaltos duros demais, compactos e viscosos. 20 

Rochas muitas 
fortes 

Rochas graníticas muito duras, pórfidos quartzitos, xistos silícios, 
quartzitos menos duros que os anteriormente mencionados, 
arenitos e calcários mais duros. 

15 

Rochas fortes Granitos densos, arenitos e calcários duros, veias de minerios de 
quartzo conglomerados duros, mina de ferro muito duras. 

10 

Rochas fortes Calcários duros, granitos não duros, arenitos duros, mármores 
duros, dolomitas. 

8 

Rochas menos 
fortes 

Arenitos duros, mineiros de ferro. 6 

Rochas menos 
fortes 

Xistos arenosos, arenitos xistosos, xistos coerentes. 5 

Rochas de 
fortaleza media 

Xistos argilosos duros, arenitos e calcários não duros, 
conglomerados suaves. 

4 

Rochas de 
fortaleza media 

Distintos xistos (não duros), margas compactas. 3 

Rochas algo 
debilitadas 

Xistos moles, calcários muito moles, sal, gesso, marga comum, 
arenitos destruídos, pedregulhos cimentados em solos. 

2 

Rochas algo 
debilitadas 

Cascalhos, xistos destruídos, argilas endurecidas. 1,5 

Solos coesivos Argilas compactas, solos aluviões duros, hulha mole, solo 
argiloso. 

1,0
0 

Solos não 
coesivos 

Argila arenosa leve 0,8 

Solos terrosos Terra vegetal, turba, solos leves, areia seca. 0,6 
Solos não 
saturados 

Areia, brita leve, hulha extraída. 0,5 

Solos saturados Terrenos movediços, solos pantanosos, madeiras podres e 
outros solos saturados. 

0,3 
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As variáveis associadas às escavações subterrâneas consideradas foram: o 

vão da escavação, o tipo de seção, profundidade e o tipo de suporte. 

A variável, vão da escavação para os túneis laterais foi listada com uma 

largura de 6,80 m, para a calota com 19,00 m de largura. 

A variável profundidade foi definida para cada seção do túnel através da 

expressão 4.4 

2
..... 5421 PPn ZZ

n
ZZZ

P
+

−
++

=  (4.4) 

Zn Altitude ortométrica dos referencias de recalque superficial na seção 

listada. 

ZP4, ZP5 Altitude ortométrica dos pontos locados nas laterais da calota no 

interior do túnel. 

Os valores das altitudes ortométricas foram expressos em metros, 

considerados suficientes até a primeira casa decimal. 

A variável, tipo de seção foi definida como abobadada, tanto para os 

túneis laterais quanto a calota. A variável, tipo de suporte foi definida como cambota 

para os túneis laterais e para a calota como cambota reforçada. Estas serão 

consideradas na análise e interpretação dos dados apenas logicamente, por serem 

elas variáveis qualitativas. 

4.2 Regularização das séries temporais 

“Uma série temporal é um conjunto de dados numéricos obtidos durante 

períodos regulares ao longo do tempo”(Levive, Berenson e Stephan, 2000, p. 630). 

Segundo Morettin e Toloi (2004), as séries temporais podem ser discretas ou 

contínuas. As séries contínuas estão caracterizadas por intervalos de tempo iguais. 

As séries utilizadas em nosso caso apresentam intervalos totalmente 

irregulares, pelo que poderiam considerar-se séries atípicas por não reunir os 

requisitos das séries temporais contínuas. 

Considerando os aspectos já citados, Toloi, Russo e Nogueira (2005) 

regularizaram as séries, realizando interpolação linear para gerar as observações 

diárias e então tomaram médias semanais a partir do sábado. Na figura 4.3. são 

mostradas graficamente a série original e a série regularizada. 
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A figura 4.3 mostra a série da variável recalque superficial do referencial 

MS5A no túnel lateral 1: a série original dada em metro por dia e a regularizada em 

metro por semana. 
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Fig.4.3 Série temporal original e série regularizada 
Considerando regularizadas as séries temporais primárias, resultantes das 

medidas feitas, como uma condição necessária para o tratamento de dados 

históricos obtidos por meio de monitoramento geotécnico, na seqüência são 
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estabelecidos aspectos fundamentais para a análise e tratamento dos dados 

referidos. 

4.3 Análise descritiva 
A análise descritiva é constituída pela elaboração de gráficos box-plots e 

histogramas, pela determinação das funções de autocorrelação e das correlações 

cruzadas das séries. 

4.3.1 Elaboração de gráficos box-plots e de histogramas 

Uma vez sendo regularizadas as séries temporais, serão feitos os gráficos 

box-plots e histogramas. 

Segundo Bussad e Morettin (1987) o box- plots é um desenho esquemático, 

dá uma idéia da posição, dispersão, assimetria e caudas de dados discrepantes da 

série. 
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Fig. 4.4 Box-plots com ponto discrepante e corrigido 
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A figura 4.4 mostra o box-plots da variável convergência na calota, referente 

à locação corda F seção 5. O gráfico de cima da figura está representado com um 

ponto discrepante resultante de erro de medição. O gráfico de baixo está 

representado sem ponto discrepante, por ser eliminada a leitura com erro de 

medição. 

Segundo os autores citados anteriormente, o histograma é um gráfico por 

setores contíguos, a área total da figura é igual a um, correspondente à soma total 

das proporções. O histograma constitui uma representação gráfica de distribuição de 

freqüência de uma variável. 
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Fig. 4.5 Histogramas das séries RS5B e INA5C 



 65

A figura 4.5 mostra os histogramas da variável de recalque superficial 

referente ao referencial MS5B e a variável nível normal da água subterrânea 

referente ao referencial INA5C, ambas variáveis relacionadas ao túnel lateral 2. 

O histograma superior, referente ao referencial RS5B, aproxima-se mais à 

Curva de Gauss. O histograma inferior não tem nenhuma simetria e não se aproxima 

a nenhuma distribuição conhecida. 

4.3.2 Função de autocorrelação 

A modo de exemplo consideramos autocorrelacionar a série INA11C2, 

correspondente à variável nível normal da água subterrânea do referencial C, na 

seção 11 no túnel lateral 2 do túnel externo. 

A função de autocorrelação possibilita, a partir da série original, para nos a 

série regularizada, por diferentes operações obter-se a autocorrelação parcial dos 

resíduos do ajuste do modelo. Neste caso o ajuste é feito por meio de um modelo 

ARIMA, que foi explicado no capitulo 2. 

A figura 4.6 mostra, nela primeira vez, a autocorrelação, da série original 

INA11C2. Nela, o espaço limitado em cor vermelha é denominado intervalo de 

confiança. Na figura se pode perceber que a série é decrescente, suas duas 

primeiras defasagens sobre-passam o intervalo de confiança e as próximas 

defasagens decrescem paulatinamente, aproximando-se a zero na defasagem 9. 
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Fig. 4.6 Autocorrelação pela primeira vez da série INA11C2 
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Fig. 4.7 Autocorrelação parcial dos resíduos 

A Figura 4.7 mostra a autocorrelação parcial dos resíduos do ajuste do 

modelo ARIMA. Nela todas as defasagens ficam dentro do intervalo de confiança. 

Quando o modelo fica desta forma, dizimos que estes resíduos são ruídos brancos 

por não conter relações espúrias perturbando a série. 
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A função de autocorrelação é desenvolvida por meio de um processo 

relacionado na seqüência: 

• Autocorrelação e autocorrelação parcial. 

• Autocorrelação e autocorrelação parcial da diferença. 

• Autocorrelação e autocorrelação parcial dos resíduos de ajuste do modelo. 

A função de autocorrelação é designada (fac) e a função de autocorrelação 

parcial (facp). 
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Autocorrelação parcial 

Fig. 4.8 Autocorrelação e a autocorrelação parcial 
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A figura 4.8 mostra a autocorrelação e a autocorrelação parcial. Como já foi 

dito na descrição da figura 4.6, a parte superior da figura mostra a autocorrelação 

pela primeira vez da série já referida, onde se pode perceber como a série decresce 

a partir das duas primeiras defasagens até a ultima que se aproxima a zero. As duas 

primeiras defasagens sobrepassam o intervalo de confiança. 

A parte inferior da figura 4.8 mostra que a primeira defasagem sobre-passa o 

intervalo de confiança. 

A figura 4.9 mostra a autocorrelação e a autocorrelação parcial da diferença. 

Como foi dito no capitulo 2, considerando o critério de estacionariedade, as 

séries originais deverão ser transformadas em estacionarias tornando diferenças 

sucessivas. 

A parte superior da figura mostra a autocorrelação da diferença. Como se 

pode perceber, as diferenças no gráfico superior da figura 4.9, tomam valores 

maiores de zero e menores que zero. Isto é porque a diferença se está 

desenvolvendo aleatoriamente, ao redor de uma média constante, refletindo alguma 

forma de equilíbrio estável. Também, pode-se perceber que as duas primeiras 

defasagens sobrepassam o intervalo de confiança. 

No que respeita à autocorrelação parcial da diferença a primeira, defasagem 

sobrepassa o intervalo de confiança. 

Tanto a autocorrelação parcial, quanto a autocorrelação parcial da diferença, 

expressam uma tendência. Em ambos casos a tendência nos indica que para os 

resíduos serem ruídos brancos pode ser suficiente o ajuste com um modelo ARIMA 

(1,1,0) ), por ser significativa a defasagem 1, que isoladamente, sobrepassa o 

intervalo de confiança  
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Autocorrelação parcial da diferença 

Fig. 4.9 Autocorrelação e a autocorrelação parcial da diferença 
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A figura 4.10 mostra a autocorrelação e a autocorrelação parcial dos 

resíduos de ajuste do modelo ARIMA. 
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Autocorrelação parcial dos resíduos (ARIMA) 

Fig.4.10 Autocorrelação e a autocorrelação parcial dos resíduos de ajuste do 
modelo ARIMA. 

A parte superior da figura mostra a autocorrelação e a parte inferior mostra a 

autocorrelação parcial dos resíduos. Em ambas as defasagens ficam dentro do 

intervalo de confiança, pelo que o processo de autocorrelação fica concluído por 
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serem os resíduos ruídos brancos. Então seria possível continuar a análise 

descritiva relacionada à série INA11C2. 

4.3.3 Correlações cruzadas das séries temporais 

Como exemplo se usará as séries temporais MS5A1 e MS5B2. MS5A e 

MS5B, que se referem aos referenciais recalques superficiais na seção 5, assim 

como 1 e 2 indicam os túneis laterais um e dois. 

A correlação de duas séries temporais só pode ser feita se existir 

intersecção entre elas. Isto significa que, em ambas séries, existem períodos de 

observações comuns ao longo do tempo. Segundo Morettin e Toloi, (1986) para 

elucidar relações de causalidade entre séries observadas é utilizada uma ferramenta 

denominada correlação cruzada amostral. 

Também, como foi expresso no item anterior, os resíduos têm que ser ruídos 

brancos. A figura 4.11 mostra que as séries MS5AI e MS5B2, a correlacionar, são 

ruídos brancos. A parte superior da figura representa a autocorrelação parcial dos 

resíduos de um modelo ARIMA (1,1,0) da série MS5AI e a parte de inferior a série 

MS5B2. 
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Fig. 4.11 Gráficos de ruídos brancos indicando que essas duas séries podem 

ser correlacionadas 
Na correlação de duas séries temporais se consideram duas questões: uma, 

a correlação instantânea; outra, as correlações cruzadas. A figura 4.12 mostra na 

defasagem 0 (lag) a correlação instantânea e as correlações cruzadas defasadas em 

1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 semanas. A unidade de tempo usada no túnel externo foi semana. 
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Cross Stand. 
Lag  Corr.   Err. -1  -.75  -.5 -.25   0   .25  .5   .75   1 
                   

 
 -7   ,182   ,137                 .    ****. 
 -6  -,148   ,136                 . ***     . 
 -5   ,186   ,135                 .    ****. 
 -4   ,227   ,134                 .    ***** 
 -3  -,055   ,132                 .   *     . 
 -2   ,043   ,131                 .    *   . 
 -1   ,109   ,130                 .    **  . 
  0   ,753   ,129                 .    ****.********** 
  1  -,024   ,130                 .    *    . 
  2   ,074   ,131                 .    *   . 
  3  -,133   ,132                 . ***     . 
  4   ,197   ,134                 .    ****. 
  5   ,023   ,135                 .    *    . 
  6   ,068   ,136                 .    *   . 
  7  -,008   ,137                 .    *    . 
 

Fig.4.12 Correlação cruzada das séries MS5A1XINA5C2 

Há que salientar que, de forma geral, na defasagem 7 a correlação se 

aproxima a zero, esta correlação geralmente fica menor de 10 %. Nesta figura 

também aparecem as defasagens das correlações cruzadas de forma negativa e 

positiva. As defasagens positivas expressam o sentido como foi calculada a 

correlação cruzada, ou seja, MS5AIXRS5B2. Já os valores negativos expressam o 

sentido MS5B2XRS5AI. 

Como mostra a figura o valor da correlação instantânea é o mesmo para 

ambos sentidos. 

A série da esquerda corresponde à variável Yt e a série da direita à variável 

Xt. 

4.4 Análise inferencial 
Em parte da análise descritiva foi usada a função de autocorrelação para 

identificar modelos ARIMA. A ferramenta que será empregada para identificar 

modelos de função de transferência é a função cruzada amostral de entrada e saída. 

Aplicando a função de autocorrelação na análise descritiva, o resultado final 

foi que a autocorrelação parcial dos resíduos foram ruídos brancos. Na função 

cruzada amostral de entrada e saída de duas séries temporais, fala-se de pré-

braqueamento das séries envolvidas. 
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Os dois conceitos enunciados para ambos casos têm a mesma finalidade, 

ou seja, que não haja relações espúrias perturbando as interpretações das 

correlações obtidas. Contudo, este objetivo, para caso, é atingido sob diferentes 

condições e critérios. 

A condição, na análise descritiva, seria o tratamento de uma série individual. 

Na análise inferencial, o tratamento das duas séries constitui um processo interativo. 

O critério, na analise descritiva, estaria baseado no uso de um modelo auto-

regressivo, integrado de média móvel. Na análise inferêncial, o critério estaria 

baseado no uso de um modelo de função de transferência. 

 

Fig. 4.13 Modelagem por função de autocorrelação 

A figura 4.13 mostra o procedimento usado na função de autocorrelação até 

se obter a correlação cruzada amostral. Como se pode ver, as séries Xt e Yt são 

tratadas individualmente até ser feita a modelagem da correlação cruzada das duas 

séries. 

Para modelar duas séries temporais aplicando a função de transferência, 

precisa-se do pré-branqueamento das séries Xt e Yt. Em análise inferencial, 

envolvendo séries temporais, estabelecem-se as condições de pré-branqueamento 

da série Xt e filtragem da série Yt. Este pressuposto está fundamentado no conceito 

de modelo de filtro linear, abordado no capitulo 2. 
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Na modelagem por função de transferência, manter a seqüência 

estabelecida é fundamental, porque a filtragem da série Yt dependerá da ordem 

seguida no processo de modelagem, A figura 4.14 mostra o procedimento de 

modelagem aplicando a função de transferência. 

Resalta-se que a modelagem da série Xt deve ser feita de forma continua 

até se obter axi, para que a filtragem da série Yt seja feita com sucesso.  

 

Fig. 4.14 Modelagem por função de transferência 

A figura 4.14 mostra o pré-branqueamento das séries Xt e Yt e a filtragem da 

série Yt até se obter a correlação cruzada amostral de entrada e saída dos resíduos 

axi e ayi. 

As figuras 4.13 e 4.14 são apresentadas objetivando, além de mostrar os 

procedimentos de modelagem das duas funções citadas, notar o grau de sutileza 

existente entre a modelagem por função de autocorrelação e a modelagem por 

função de transferência assim como na modelagem da própria função de 

transferência. 

Na seqüência, é mostrado um exemplo com os diferentes passos da 

modelagem aplicando a função de transferência. 
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4.4.1 Pré-branqueamento e filtragem das séries temporais 

Primeiramente, deve-se tornar as séries Xt e Yt estacionárias, que serão 

denominadas xt e yt, respectivamente. Em seguida, a série xt deve ser pré-

branqueada, isto é, modelar xt até que seus resíduos tornem-se ruídos brancos. 

Esse ruído branco é denotado como a xi como é mostrado na figura 4.14. 

Da mesma maneira que foi pré-branqueada xt, pré-branquear yt e filtrar yt 

denotando os resíduos obtidos ayi. Este procedimento é mostrado também na figura 

4.14. 

A fim de ilustrar o procedimento, se construirá, passo a passo, o modelo que 

relaciona as séries MS11B2 e PZN11B2. 

Para tanto, tornamos a serie PZN11B2, considerada como a Xt, estacionaria. 

Salientamos que todas estas séries temporais apresentavam tendências a tornarem-

se estacionárias com uma diferença simples, ou seja, têm comportamento de um 

ARIMA (1,1,0). 

Na figura 4.15, a parte superior mostra a autocorrelação da diferença da 

série PZN11B2. Como se pode perceber, a defasagem um está fora do intervalo de 

confiança, o pré-branqueamento de xt consistirá em fazer que a defasagem um fique 

dentro do intervalo de confiança. A parte inferior da figura mostra que xt e ruído 

branco. 

Então, o pré-branqueamento de xt será: 

xt = 0,1372 + 0,6392 xt-1 +ξ  (4.5) 
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Fig. 4.15 Pré-branqueamento da serie Xt 

Note-se que o modelo resultante de xt pré-branqueado fica expresso com o 

termo da defasagem um. Tome-se o seguinte caso: ao branquear a primeira 

defasagem, o modelo poderia resultar não pré-branqueado porque a terceira 

defasagem (por exemplo) poderia se situar, por conseqüência, fora do padrão, ou 

seja, acima do intervalo de confiança. Neste caso ao final, após pré-branquiado, que 
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o modelo resultante de xt, ficaria em função das defasagens um e três, como é 

mostrado na expressão (4.6). 

xt = C + B1 xt-1 + B3xt-3 +ξ  (4.6) 

4.4.2 Correlação cruzada amostral a xi e a yi e determinação do peso 

Inicialmente, obten-se a correlação cruzada amostral axi e ayi com os 

correspondentes intervalos de confiança, que servirão para testar a significância 

dos elementos da função peso, que será obtida à continuação. 

     Corr. Erro 
Lag  Cruz. Padrão -1  -.75  -.5 -.25   0   .25  .5   .75   1 
                   

 
 -7  -,003   ,137                 .    *    . 
 -6  -,095   ,136                 .  **     . 
 -5  -,057   ,135                 .   *     . 
 -4   ,109   ,134                 .    **  . 
 -3   ,180   ,132                 .    ****. 
 -2  -,160   ,131                 . ***     . 
 -1  -,187   ,130                 .****     . 
  0   ,177   ,129                 .    ****. 
  1   ,357   ,130                 .    ****.** 
  2  -,046   ,131                 .   *     . 
  3  -,491   ,132            *****.****     . 
  4   ,621   ,134                 .    ****.******* 
  5  -,036   ,135                 .   *     . 
  6  -,037   ,136                 .   *     . 
  7  -,027   ,137                 .   *     . 
 

Fig. 4.16 Correlação Cruzada de txa e tya  

A figura 4.16 mostra a correlação cruzada amostral das séries MS11B2 e 

PZN11B2. 

Em seguida procede-se-ia à construção da função peso por meio da seguinte 

estatística 

)()(ˆ jr
S
S

jv xy
x

y=  (4.7) 

Onde xS  e yS  são, respectivamente, desvio padrão de txa  e desvio padrão de 

tya e )( jrxy  é a estimativa da correlação cruzada amostral na defasagem j. Em 

seguida, deve-se avaliar o comportamento da função peso, isto é, verificar se a 

mesma tem alguns valores isolados. 
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Se a função peso apresenta valores isolados, então, a função de 

transferência feita é correta. Se, possuiu um padrão típico, então há que escolher 

outra função de transferência concordando com o modelo padrão para ser feita 

de novo a modelagem. 

A figura 4.17 mostra o gráfico da função peso das séries MS11B2 e PZN11B. 
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Fig. 4.17 Função peso 

Avaliando a função peso da figura 4.17, observa-se que apresenta, 

simplesmente, alguns valores significativos isolados. Por meio da correlação 

cruzada amostral, obtida na figura 4.16, observa-se que os valores significativos da 

função peso são: v(1), v(3) e v(4). 

Na figura 4.16 os valores significativos ficam nas defasagens: 1 onde sua 

correlação é de 36%, 3 onde sua correlação é de –49% e 4 de correlação 62%. 

4.4.3 Ajuste dos modelos de regressão 

Para o ajuste dos modelos de regressão, primeiramente ajustamos a variável 

xt yt colocando as defasagens significativas. Depois, tomamos os resíduos at, com 

erros independentes do modelo reduzido e, se eles são ruídos brancos, o modelo 

ficará ajustado. A figura 4.18 mostra os passos para o ajuste do modelo de 

regressão. 
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Em contrapartida, se os resíduos não forem ruídos brancos, devemos ajustar 

um modelo de regressão linear com erros correlacionados até que os resíduos at 

tornem-se ruídos brancos. 

 

Fig.4.1 8 Passos para o ajuste do modelo de regressão 

O exemplo do modelo de regressão linear será construído com as séries 

temporais MS11B2 e PZN11B2. 

A expressão (4.8) mostra a equação de regressão linear com erros 

independentes 

yt = - 0,000125 + 0,000268 xt-1 – 0,0000981 xt-3 + 0,0000986 xt-4  + tε̂ ,                tε̂  ~ 

N(0, 2
εσ ), 2

εσ)  = 0,0000         (4.8) 

A figura 4.19 mostra a autocorrelação parcial dos resíduos. Na figura, a 

defasagem 1 está acima do intervalo de confiança e, portanto, o modelo de 

regressão linear não é adequado, pois os erros não são independentes. 
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Fig. 4.19 Modelo de regressão linear inadequado 

A expressão 4.9 e a figura 4.20 mostram o modelo de regressão com erros 

correlacionados. 
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Fig. 4.20 Modelo regressão com erros correlacionados 
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yt = - 0,000132 + 0,00026 xt-1 – 0,000085 xt-3  + 0,000111 xt-4 + tη ,  

tη =0,459475 1−tη  + tθ , tθ ~ RB(0, 2
θσ ), 2

θσ)  ≅  0,0000 (4.9) 

Nesta figura avalia-se que o resíduo é ruído branco e, portanto, este modelo 

corresponde ao modelo que relaciona xt e yt. 

A equação que relaciona as séries MS11B2 e PZN11B2 é: 

Yt = Yt-1 - 0,000132 + 0, 00026 Xt-1 - 0,000085 Xt-3 - 0,000111 Xt-4 + ηt  (4.10) 

Portanto, temos que a série MS11B2 pode ser prevista utilizando sua 

observação da semana anterior e as observações da série PZN11B2 defasadas em 

1, 3, e 4 semanas. 

4.5. Interpretação da análise descritiva e inferencial 

Esta interpretação será feita, considerando uma interpretação básica e uma 

interpretação do ponto de vista geomecânico. A interpretação básica possibilita a 

realização de uma avaliação parcial dos resultados obtidos, com o intuito de obter 

combinações ótimas, na hora de correlacionar e modelar séries temporais. 

A interpretação geomecânica pretende, a partir do comportamento das 

séries analisadas no tempo e seu modelo funcional, definir o comportamento das 

variáveis contidas nas séries, tendo em conta as condições geotécnicas e 

geomecânicas do maciço, as características da escavação subterrânea e, 

fundamentalmente, considerando as condições construtivas e seu tempo de 

execução. 

No capitulo 2, as séries temporais foram definidas e foi explicitado que uma 

previsão da série temporal procura construir um modelo matemático a partir do qual 

seja possível prever valores futuros da série. Nossa proposta, como foi dito, 

pretende definir o comportamento geomecânico de duas variáveis contidas no 

modelo, por meio da expressão 1.1, considerando a previsão de valores futuros 

como uma questão secundária. 

4.5.1 Interpretação básica 

Este subitem estará relacionado à interpretação da Análise Descritiva e 

Inferencial, fundamentalmente, do ponto de vista estatístico. 



 83

Para esta interpretação básica serão feitas as interpretações dos gráficos 

das séries regularizadas, histogramas, gráficos de autocorrelação, tabelas de 

correlações cruzadas e os modelos resultantes relacionando duas séries. 

4.5.2 Interpretação das séries regularizadas, histogramas e gráfico de 
autocorrelação 

Para a interpretação continuaremos com o exemplo já usado nos itens 

anteriores das séries, MS11B2 e PZN11B2. A série MS11B2 corresponde a uma 

variável recalque superficial (MS), na seção 11, do referencial de observação B 

influenciado pelo túnel lateral 2. A série PZN11B2 corresponde a uma variável nível 

de água subterrânea sob pressão (PZN), piezômetro, na seção 11, do referencial de 

observação B, afetado também, pelo túnel lateral 2. 

Quando se refere à variável usaremos, por exemplo, variável recalque 

superficial MS, ou simplesmente variável MS. Quando nos referirmos a MS11B, 

caracterizará o referencial de observação, quanto a MS11B2 à série temporal. 

Quando apareça esta notação MS11B2XPZN11B2 a série da esquerda 

corresponde à variável Yt e série da direita à Xt. 

As duas variáveis citadas anteriormente, na continuação deste capitulo serão 

referidas como séries, seguindo o mesmo padrão já descrito. A figura 4.21 mostra as 

duas séries citadas, acima, a série MS11B2, embaixo, à série PZN11B2. 
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Fig. 4.21 Interpretação das séries regularizadas 
Analisando as duas séries vemos que ambas decrescem no tempo, ou seja, 

o nível de água diminui e o recalque aumenta; neste período as séries são não 

estacionarias. Na altura da semana 20, aproximadamente, a série PZN11B2 muda 

de inclinação e MS11B2 muda, também, sua inclinação. Na altura 30, 

aproximadamente, o nível da água praticamente se faz estacionário e o recalque 
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tende também a ser estacionário por um tempo até de novo passar a não 

estacionário. 
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Fig. 4.22 Histogramas: acima, série MS11B2;embaixo, série PZN11B2 

A figura 4.22 mostra os histogramas das duas séries em análise; a 

freqüência maior pode dar indícios de que, se na série estas freqüências seguirem 

determinada continuidade, a série nesse intervalo seja estacionária. 
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O gráfico de autocorrelação construído na primeira vez na figura 4.23 mostra 

que a série MS11B2 acima, como série não estacionária, decresce lentamente. A 

série de embaixo, construída também pela primeira vez, decresce mais rapidamente. 

A partir da defasagem 6, praticamente, a série torna-se estacionária. 
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Fig. 4.23 Autocorrelação inicial: acima, MS11B2; embaixo, série 
PZN11B2 



 87

Analisando a série superior com relação à inferior, a série superior em seu 

decrescimento lento, não alcança valores próximos a zero, condição diferente da 

série inferior que, a partir de determinado patamar, suas defasagens aproximam-se 

de zero. Esta aproximação, destas defasagens, a zero, poderia ser indício de que a 

série inferior, num determinado intervalo de tempo, torna-se estacionária, como é 

mostrado no gráfico. 

Salienta-se que, outras séries que apresentam estrutura similar de 

autocorrelação pela primeira vez, como a série inferior da figura 4.23, seus gráficos 

no tempo, também, mantém a característica já referida. 
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4.5.3. Interpretação da correlação cruzada e dos modelos resultantes 

Correlação cruzada das variáveis MS11B X PZN11B (n = 61) 
     Cross Stand. 
Lag  Corr.   Err. -1  -.75  -.5 -.25   0   .25  .5   .75   1 
                   

 
 -7  -,032   ,136                 .   *     . 
 -6   ,240   ,135                 .    ***** 
 -5   ,082   ,134                 .    **  . 
 -4   ,503   ,132                 .    ****.***** 
 -3  -,462   ,131             ****.****     . 
 -2   ,102   ,130                 .    **  . 
 -1   ,423   ,129                 .    ****.*** 
  0   ,110   ,128                 .    **  . 
  1  -,230   ,129                 *****     . 
  2  -,082   ,130                 .  **     . 
  3   ,178   ,131                 .    ****. 
  4   ,066   ,132                 .    *   . 
  5  -,067   ,134                 .   *     . 
  6  -,071   ,135                 .   *     . 
  7   ,014   ,136                 .    *    . 
 

Correlação Cruzada de txâ e tyâ  (n=60)       amostral 
     Corr. Erro 
Lag  Cruz. Padrão -1  -.75  -.5 -.25   0   .25  .5   .75   1 
                   

 
 -7  -,003   ,137                 .    *    . 
 -6  -,095   ,136                 .  **     . 
 -5  -,057   ,135                 .   *     . 
 -4   ,109   ,134                 .    **  . 
 -3   ,180   ,132                 .    ****. 
 -2  -,160   ,131                 . ***     . 
 -1  -,187   ,130                 .****     . 
  0   ,177   ,129                 .    ****. 
  1   ,357   ,130                 .    ****.** 
  2  -,046   ,131                 .   *     . 
  3  -,491   ,132            *****.****     . 
  4   ,621   ,134                 .    ****.******* 
  5  -,036   ,135                 .   *     . 
  6  -,037   ,136                 .   *     . 
  7  -,027   ,137                 .   *     . 
 

 
Fig. 4.24 Correlação cruzada das variáveis MS11B X PZN11B e correlação 

cruzada amostral de txâ e tyâ  

A correlação cruzada, tanto na análise descritiva quanto na análise 

inferencial, tem a mesma interpretação no relacionado à estrutura da tabela. 

A figura 4.24 mostra duas tabelas: acima corresponde à correlação cruzada 

das séries MS11B X PZN11B, a de baixo correlação cruzada amostral de txâ e tyâ . 
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A defasagem zero mostra a correlação instantânea. Da defasagem 1 até 7 é 

mostrada a correlação cruzada entre semanas defasadas das séries MS11B X 

PZN11B. Da defasagem -1 até -7 é mostrada a correlação cruzada entre semanas 

defasadas das séries PZN11B X MS11B. 

O modelo final que relaciona as séries MS11B X PZN11B, corresponde a: 

Yt = Yt-1 - 0,000132 + 0,00026 Xt-1  - 0,000085 Xt-3   - 0,000111 Xt-4.      (4.11). 

Este é um modelo de previsão do comportamento da série Yt em função da 

série Xt e pode-se descrever, portanto, que: 

A série MS11B2 pode ser prevista utilizando sua observação da semana 

anterior e as observações da serie PZN11B2 defasadas em 1, 3 e 4  semanas. 
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4.6 Interpretação da analise à luz dos critérios geomecânicos 

Como já foi dito na introdução, o Departamento de Engenharia de Minas e 

de Petróleo, solicitou ao IME a análise estatística de algumas seções dos túneis 

estudados. O IME concordou em analisar as seções 5 e 11 do Túnel Externo do 

Trecho 2 do Rodoanel de São Paulo como mostra a figura 4.25. 

 

Fig. 4.25 Seções 5 e 11 do túnel externo 

Esta interpretação será feita a partir da análise feita pelo IME (Toloi, Russo e 

Nogueira, 2005). A figura 4.26 mostra Russo e Nogueira na apresentação final da 

citada análise, no Instituto de Matemática e Estatística da USP, no mês de junho 

2005. 

No próximo capítulo o doutorando interpretará séries correlacionadas e 

modeladas, do túnel externo, e de outros túneis.  

Desta interpretação espera-se ter uma maior fluência dos resultados obtidos, 

assim como também, acredita-se obter correlações e modelos mais representativos, 

em virtude do desenvolvimento alcançado nessa etapa pelo autor, como resultado 

de uma maior experiência no tratamento, na análise e na interpretação dos dados 

pesquisados. 

A seleção citada será aplicada no capítulo, relacionado à validação da 

metodologia proposta, onde serão analisados três túneis de grande porte. 
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Fig. 4.26 Apresentação final da análise feita no IME 

4.6.1 Interpretação de variáveis geradoras de movimento 

Para iniciar a interpretação à luz dos critérios geomecânicos, será analisada 

a variável nível de água subterrânea normal (INA) e a variável nível de água 

subterrânea sob pressão (PZN). Esta seleção é feita, considerando a variável INA 

como geradora de movimento e a variável PZN como resultante do movimento, 

assim como, por serem estas duas séries da mesma natureza. 

A figura 4.27 apresenta os gráficos das series INA5A1XPZN5B1 e INA5AX 

INA5C2 correlacionadas e modeladas. 
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Fig. 4.27 Series nível normal e sob pressão da água subterrânea da seção 5 

Estas séries, como se pode observar nas primeiras sete semanas, 

decrescem de forma não-estacionária; este decrescimento contínuo neste período 

de tempo é resultado, fundamentalmente, do fato de as seções dos túneis laterais 

estarem localizadas entre as cotas 792 m e 800 m. Conseqüentemente, nesse 

pequeno período, a drenagem da água era feita diretamente nos túneis. 

A partir do período citado no parágrafo anterior, as séries INAS tornam-se 

estacionárias, mantendo o nível normal da água subterrânea praticamente 

constante. Observam-se oscilações ocasionais, tendo como possíveis causas as 

chuvas que elevarão o nível freático do aqüífero ou alguma interrupção no 

bombeamento da água, em um período de tempo relativamente curto. 

A série PZN5B1, após as primeiras 7 semanas, continua não estacionária, 

mas com um comportamento mais parcimonioso. Este comportamento, 

diferentemente do nível normal da água subterrânea, e devido ao nível de água sob 

pressão, é afetado pelo movimento do maciço em função das variáveis resultantes 

do movimento, relacionadas a diferentes tipos de deslocamentos sofridos. 
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Como se pode perceber na figura 4.27 a serie PZN5B1 igualmente às outras 

duas séries, está afetada por mudanças ocasionais como conseqüência dos 

períodos climáticos. Saliente-se que estas mudanças se registram nos mesmos 

períodos, quase sem defasagem, uma vez que as medições foram feitas num 

mesmo período. 

Analisando o modelo resultante, que descreve a relação das séries 

temporais INA5A1X INA5C2: 

Yt = Yt-1 + 0,5121 Xt + 0,1394 Xt-4  (4.12) 

Temos que a série Yt = INA5A1 pode ser prevista utilizando sua observação 

da semana anterior e observações da série Xt = INA5C2, no presente, defasada em 

4 semanas. 

Sob o ponto de vista geomecânico: poder-se-ia inferir que por estas duas 

varáveis serem da mesma natureza e geradoras de movimento, são alteradas de 

forma instantânea (no presente), como resultado do bombeamento. Por outro, lado a 

defasagem em quatro semanas pode ser resultado da separação existente entre os 

referenciais, que ficam um no extremo do túnel lateral 1 e o outro no extremo do 

túnel lateral 2. 

Com relação á defasagem de quatro semanas, se pode atribuir também, a 

que estes referenciais estão afetados por túneis diferentes com avanço 

diferenciados, como mostra a figura 4.25. 

Analisando o modelo resultante das séries INA5A1 X PZN5B1: 

Yt = Yt-1 + 1,0449 Xt - 1,7792 Xt-2 (4.13) 

Temos que a série Yt = INA5A1 pode ser prevista utilizando sua observação 

da semana anterior e as observações da série Xt = PZN5B1 no presente e defasada 

em 2 semanas. 

Os modelos 4.12 e 4.13 têm em comum a correlação instantânea, e diferem 

porque o primeiro está defasado em quatro semanas e o segundo modelo em duas 

semanas. 
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A partir do ponto de vista da geomecânica e o expresso no parágrafo 

anterior, poder-se-ia inferir que: INA5A1 e PZN5B1 poderiam estar afetados pelo 

bombeamento de forma instantânea, considerando que estas variáveis são da 

mesma natureza. No caso do PZN5B1, pode estar influenciado por outra variável, 

que poderia ser de recalque, além do fato de estar influenciado por ambos túneis 

laterais como mostra a figura 4.25. 
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Fig. 4.28 Series nível normal e sob pressão da água subterrânea da seção 11 

A figura 4.28 mostra as séries INA11A1XPZN11BI e INA11C2X PZN11B2. 

Como se pode perceber, a série INA11A1 tem um comportamento não-

estacionário decrescente. Na altura da semana 18 há uma inflexão da curva de um 

comportamento parcimonioso, passa a um comportamento rapidamente não-

estacionário até a altura da semana 28. 

Esta característica pode estar sendo definida pelo contato do túnel, nesta 

seção, com o lençol freático e a água subterrânea, em conseqüência, ser drenada 

diretamente do túnel. A seção do túnel está localizada, aproximadamente, entre as 
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cotas 796m e 802m, o que confirmaria a atribuição do comportamento rapidamente 

não-estacionário a esta causa. 

Em seguida a série INA11A1 passa bruscamente a um comportamento 

crescente até um limite em que, subitamente, passa de novo a ser decrescente. Isto 

ocorre na altura da semana 30. Este comportamento pode ser atribuído a um 

período de chuva ou à possível interrupção do bombeamento da água no túnel. 

Este tipo de comportamento, citado nos parágrafos anteriores, é mantido de 

forma geral na série PZN11B1. A partir dessa trajetória se pode apreciar que a série 

torna-se, praticamente, estacionária até o final. 

No túnel lateral 2 as séries INA11C2X PZN11B2, comportam-se muito 

próximas ao comportamento das séries no túnel lateral 1. O comportamento entre 

variáveis especificas mantém um mesmo padrão. Só se observaram diferenças 

notáveis no caso dos INAS, na trajetória, onde uma delas reflete a possível 

influência da chuva. 

Analisando o modelo resultante das séries INA11AXPZN11B1. 

Yt = Yt-1 - 0,2985 + 0,7445 Xt-1 - 0,3472 Xt-3   (4.14) 

Temos que a série INA11A1 pode ser prevista usando sua observação da 

semana anterior e as observações da serie PZN11B1 defasadas em 1,e,3 semanas. 

Esta expressão pode significar que PZN11B1 tem uma dependência no 

tempo significativa. Neste caso a série PZN11B1 poderia ser influenciada por outras 

variáveis. 

Analisando o modelo resultante das séries INA11C2X PZN11B2. 

Yt = Yt-1 + 1,1266 Xt-2   (4.15) 

Temos que a série INA11C2 pode ser prevista usando sua observação da 

semana anterior e as observações da serie PZN11B2 defasadas em 2 semanas. 

Considerando, que o referencial PZN11B é comum para os túneis laterais1 e 

2, e estes túneis serem construídos de forma defasada, a variável nível da água 

subterrânea sob pressão foi afetada, primeiramente, por um dos túneis. Porém, 

apesar desta diferença na estrutura dos modelos, os túneis são considerados, de 

forma geral, sob as mesmas condições geomecânicas. 
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4.6.2 Interpretação das variáveis resultantes do movimento 

Como varáveis resultantes do movimento serão analisadas as variáveis de 

deslocamento, correspondentes a recalque superficial, convergência e recalque no 

interior do túnel e nível de água subterrânea sob pressão. 

Na seqüência serão analisadas a variável recalque superficial e a variável 

nível de água sob pressão, que são de diferente natureza. 

A figura 4.29 apresenta os gráficos das series MS5B2XPZN5B2, 

correlacionadas e modeladas. 

Pode-se observar nestas séries que nas primeiras sete semanas as séries 

decrescem de forma não-estacionária, significando que, à medida que o nível da 

água sob pressão decresce, o recalque aumenta. 

Este decrescimento contínuo, neste período de tempo, poderia ser resultado, 

fundamentalmente, da seção do túnel lateral estar localizada entre as cotas 792 m e 

800m. Em função disso, nesse curto período, a drenagem da água era feita, 

diretamente no túnel, como foi expresso na figura 4.27. 

Na semana 6 a série PZN5B2 cresceu bruscamente. Considera-se este 

efeito como conseqüência de chuva. Nesse mesmo período a série RS5B2, apesar 

de não haver experimentado essa mesma mudança brusca, apresenta uma 

tendência a mudar de direção. Esta forma recíproca do comportamento das séries 

pode ser atribuída ao fato de que mudanças no nível de água sob pressão incidem 

no recalque para caso de túneis em determinado tipo de solo. Nesta seção temos o 

parâmetro f = 0,8. 

O comportamento entre as duas séries, expresso no parágrafo anterior; 

repete-se no tempo até a semana 42, onde há uma subida brusca do nível da água. 

Nesse mesmo intervalo, a série MS5B2 também registra uma subida. Pelo que se 

pode inferir que, com o aumento do nível da água sob pressão, verifica-se uma 

diminuição do recalque. 
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Fig. 4.29 Series recalque superficial e nível da água subterrânea sob 

pressão da seção 5 
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Analisando o modelo resultante das séries RS5B2XPZN5B2 

Yt = Yt-1 - 0,005 + 0,0017 Xt   (4.17) 

Temos que a série Yt = MS5B2 pode ser prevista usando sua observação da 

semana anterior e as observações da serie PZN5B2, no presente. 

O modelo confirma que existe uma dependência instantânea entre a série 

MS5B2 e a série PZN5B2. 

A figura 4.30 apresenta os gráficos das series MS11B2XPZN11B2, 

correlacionadas e modeladas. 

Até a semana 30 as duas séries comportam-se de forma decrescente não 

estacionária. A série MS11B-Tl2 a partir da semana 36 até a 56 comporta-se de 

forma quase estacionaria. Já a serie PZN11B2 a partir da semana 36 apresenta-se 

quase estacionária em todo o percurso. A série MS11B2 a partir da semana 56 

comporta-se de forma não estacionária; este comportamento pode ser pela 

influência de outra escavação por ser o referencial MS11B comum para ambos 

túneis laterais. 

Analisando o modelo resultante das séries MS11B2XPZN11B2 

Yt = Yt-1 - 0,000132 + 0,00026 Xt-1  - 0,000085 Xt-3 - 0,000111 Xt-4. (4.18) 

A série Yt = MS11B2 pode ser prevista utilizando sua observação da semana 

anterior e as observações da serie Xt = PZN11B2 defasadas em 1, 3 e 4 semanas. 

Os modelos resultantes das variáveis recalque superficial e nível da água 

sob pressão nas seções 5 e 11 refletem o comportamento geomecânico esperado. A 

diferença na estrutura dos modelos poderia ser influência da variável tipo de maciço, 

que no caso do maciço onde se localiza a seção 5 tem um f = 0,8 e no caso da 

seção 11, f = 1,5, assim como da variável profundidade da escavação, que no caso 

da seção 5, P= 48,1m e no caso da seção 11, P = 39.3m. 
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PZN11B2 24/09/99-10/04/01 f = 1,5 P = 39,3m 

Fig. 4.30 Series recalque superficial e nível da água subterrânea sob 
pressão da seção 11
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.4.6.3 Interpretação de variáveis relacionadas às escavações subterrâneas 

Considerando que a análise e o tratamento de dados desta tese de 

doutorado estão fundamentados nas séries temporais e estas variáveis não serem 

constituídas por séries temporais, o autor considera tratar estas variáveis a penas 

logicamente, por não se obter como parte do modelo inferencial. 

Como a interpretação nesta etapa é feita nos túneis laterais, estes túneis 

estão em igualdade de condições no relacionado ao tipo de seção, tipo de suporte e 

vão da escavação. Já no caso de profundidade e tipo de maciço estas condições 

mudam tendo em conta que a interpretação foi feita em duas seções diferentes. 

No caso das variáveis: profundidade e tipo de maciço foram analisadas 

apenas logicamente, considerando também, que estas variáveis não estão 

constituídas por séries temporais. 

Os itens 4.2, 4.3, 4.4 e 4,5 foram desenvolvidos a partir da análise feita pelo 

IME. Segundo Toloi, Russo e Nogueira, (2005) para esta análise foram usados os 

programas computacionais, Excel for Windows (versão 2002); Word for Windows 

(versão 2002); Minitab for Windows (versão Release 14.1); SPSS for Windows 

(versão 11.01); PERL. 

Estes autores não especificam em que parte da análise foram usados os 

citados programas computacionais. 

A figura 4.31 mostra um fluxograma resumindo os diferentes passos da 

metodologia proposta, desenvolvida neste capitulo. 
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Fig. 4.31 Fluxograma dos passos da metodologia proposta 
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4.7 Recomendações para a aplicação da metodologia 
1. Como questão inicial, o pesquisador terá que identificar as variáveis a serem 

analisadas, considerando sua natureza e tipo. Com relação ao tipo, serão 

consideradas quais delas são quantitativas e quais são qualitativas, assim como 

quais variáveis constituirão as séries temporais. 

2. Para a análise e tratamento dos dados, os referenciais de observação, onde 

são definidas as variáveis a serem analisadas, podem ser organizados em unidades 

amostrais. Estas unidades amostrais podem ser constituídas por seções 

transversais, coluna, ou espalhadas na área de interesse. Isto será feito em 

correspondência com o volume e distribuição dos dados disponíveis, como também 

com os fins desejados na análise. 

3. Para a organização dos dados são imprescindíveis: mapas de locação dos 

referenciais de observação; perfis geológicos, nos casos de serem tratadas 

escavações subterrâneas; gráficos das seções com a distribuição dos referenciais 

de observação ou, como comumente são denominados em instrumentação 

geotécnica, os instrumentos instalados. 

4. Na organização, se os dados são originados a partir de medidas históricas, 

deve-se incluir todos os atributos considerados na avaliação primária. 

5. Definir as séries temporais a serem correlacionadas e modeladas, 

considerando a interpretação geomecânica das variáveis desejadas. 

6. Os dados iniciais para a análise deverão ser as medidas originais feitas, 

considerando secundários os atributos registrados na formatação, pois os atributos 

resultarão numa ajuda valiosa para poder identificar possíveis erros, sejam de 

formatação, ou de medidas, ou de mudanças na zeragem, etc. 

7. Uma questão muito importante é que só poderão ser correlacionadas as 

intersecções entre duas séries temporais, razão pela qual os dados a serem tratados 

deverão passar por uma avaliação rigorosa ou um planejamento rigoroso, podendo-

se prever os casos relacionados na seqüência: 

a) Se o monitoramento é feito em caráter de pesquisa, as unidades amostrais serão 

constituídas por diferentes variáveis que deverão ser medidas em períodos comuns, 

em dependência do estado construtivo da obra ou considerando a inexistência de 

fatores limitantes no monitoramento, concordando com o cronograma estabelecido. 
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b) No caso em que a análise se fundamenta em dados históricos, como os dados 

analisados nesta tese, então se fariam cortes, para o ajuste dos períodos das séries 

a serem correlacionadas, baseados nas suas intersecções. 

c) Se existir uma combinação de fatores diferentes, considerando o exemplo do 

Aqüífero Guarani, poderiam existir períodos de observação constituídos por: 

• Séries constituídas por dados históricos, que seriam as medidas feitas em um 

período prolongado nos pólos de explotação para diferentes fins. 

• Séries constituídas por dados históricos que não foram concebidas 

originalmente para constituir séries temporais e que, a partir de determinado período 

da existência do referencial de observação, foram realizadas medidas 

complementares para sua análise, ao longo do tempo. 

• Séries concebidas originalmente para complementar os estudos. 

Nestes casos seria preciso fazer uma avaliação de diferentes situações para 

se obter os resultados desejados. 

8  No processo de análise descritiva e inferencial, considerar as sugestões feitas, 

na metodologia desenvolvida, com o intuito de ir avaliando os resultados parciais 

para garantir os bons resultados no final da análise. 

9 Na avaliação das correlações cruzadas, definir quais serão as séries a serem 

modeladas, pelos seus resultados e pela sua conveniência. 

10 Para modelar duas séries temporais há que se comprovar, como condição 

necessária, a existência de correlação cruzada entre elas e que estas correlações 

possuam valores significativos (maiores de 10%). 

11 A pesar de existir as condições citadas no parágrafo anterior, pode suceder 

que não seja gerado nenhum modelo, por não satisfazer os requerimentos do ajuste. 

12 Definir o tipo de modelo tratado em função de uma nomenclatura 

estabelecida. Isto possibilitará ao pesquisador ter um critério definido do tipo de 

séries a serem tratadas e a ordem dos vetores envolvidos. 

13 Para a interpretação geomecânica, o pesquisador deverá ter um grande domínio 

das ocorrências do movimento nos maciços, para que não aconteçam interpretações 

erradas e/ou conclusões inconsistentes. 
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5. VALIDAÇÃO DA METODOLOGIA DESENVOLVIDA 

O capitulo está voltado para a validação da metodologia desenvolvida, 

considerando vários túneis, por meio da obtenção e interpretação geomecânica de 

modelos de previsão. 

“Etimologicamente, a palavra previsão sugere que se quer ver uma coisa 

antes que ela exista. Alguns autores preferem a palavra predição, para indicar algo 

que deverá existir no futuro. Ainda outros preferem o termo projeção. Nós iremos 

usar consistentemente a palavra previsão, para indicar o modelo que descreve a 

série temporal até o instante t” (Morettin e Toloi, 2004, p. 7). 

Na introdução desta tese de doutorado o autor utiliza o termo predição 

(Whittequer e Redish, 1989) para caracterizar os métodos de modelagens física, 

matemática, numéricos e outros, para a predição do movimento de maciços 

submetidos a escavações subterrâneas. Neste caso o termo predição é usado para 

definir os resultados esperados obtidos em uma etapa anterior à abertura da 

escavação subterrânea. 

Para indicar o modelo que descreve as séries temporais analisadas nesta 

tese de doutorado, o autor concorda com os professores Morettin e Toloi, em usar o 

termo previsão, considerando que os modelos são obtidos na fase de construção da 

obra subterrânea e que nossos modelos descrevem o instante t num momento 

presente ou no futuro imediato, caracterizado pelas condições construtivas e pelas 

características geomecânicas induzidas ou pré-existentes na obra subterrânea 

nesse instante t. 

As correlações cruzadas dos resíduos e modelos de previsão são 

apresentados num resumo. Estes resumos serão feitos em tabelas e no final de 

cada tabela o autor fará os comentários necessários para uma melhor compreensão 

destes resultados. 

No capítulo 4 referente ao desenvolvimento da metodologia proposta o autor 

faz uma interpretação geomecânica dos modelos resultantes modelo a modelo. 

Neste capitulo a intenção é mostrar a efetividade da metodologia em diferentes 

condições construtivas e geomecânicas da obra subterrânea e fundamentalmente, a 

sistematização dos resultados obtidos. 
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Ao final do capitulo far-se-á uma análise integral dos resultados obtidos e 

seu cruzamento. 

5. 1 TÚNEL EXTERNO DO RODOANEL DE SÃO PAULO 

O túnel externo, também citado como pista externa (Hamze Guilart, 2002), é 

parte do túnel 2 do trecho 4 do Rodoanel de São Paulo. O túnel 2 está situado no 

Bairro Parque Imperial, do município de Barueri da Grande São Paulo, Estado de 

São Paulo, entre as Rodovias Anhanguera e Pres. Castelo Branco (fig. 5.1), e é 

composto por duas pistas (Pista Interna e Pista Externa). 

 
Figura 5.1 Pista externa coincide com a denominação atual de túnel externo 

(Hamze Guilart, 2002) 

A modelagem será feita nas variáveis medidas nos túneis laterais. Esta 

escolha é feita considerando que estes túneis foram feitos na primeira etapa de 

construção das obras onde se iniciam as liberações de tensões e por ambos túneis 

ter um mesmo vão (6,80 m) assim como o mesmo tipo de suporte (cambota), com 

seção abobadada. Observa-se que as medidas feitas no interior do túnel foram 

perdidas, pelo que só serão modeladas as medidas externas. 

A figura 5.2 mostra uma foto da equipe técnica da instrumentação do túnel 

citado, feita no ano 2001. Nesta figura pode-se perceber, no fundo, a frente de 

trabalho na calota, locada na altura da seção 11 e, a ambos lados, os túneis laterais 

ainda sem demolir. 
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Fig. 5.2 Equipe técnica da instrumentação, ao fundo, frente de trabalho na 
altura da seção 11 
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Fig.5.3 Seções modeladas do túnel externo 

A figura 5.3 mostra as seções do túnel modeladas, a seção 5 e 11 foram 

modeladas pelo IME, na metodologia desenvolvida foram usadas uma parte da 

análise descritiva e inferencial das seções 5 e 11. As seções 4, 6, e 7, foram 
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modeladas pelo autor, as correlações cruzadas e os modelos resultantes são 

mostrados nas tabelas da seqüência. 

As tabelas apresentadas na seqüência estão constituídas na coluna 1 pelas 

séries modeladas; a série da esquerda corresponde à variável resposta (Y), a série 

da direita à variável descritiva (X). Na primeira linha da coluna 1 da próxima tabela, 

na direita corresponde à série marco de recalque superficial (MS) na seção 4 do 

referencial (A) no túnel lateral (1), na esquerda corresponde ao recalque profundo ou 

tassômetro (TS) na seção 4, no referencial B, comum para ambos túneis laterais. 

A coluna 2 mostra o número de observações feitas no tempo, que para o 

túnel externo é expresso em semanas. As próximas oitos colunas mostram as 

correlações instantâneas e cruzadas amostrais dos resíduos axt e ayt, de ambas 

séries; a defasagem (0) mostra a correlação instantânea; das defasagens 1 até 7, as 

correlações cruzadas. 

A última coluna mostra os modelos de previsão obtidos, relembrando as 

leituras destes modelos, no caso do modelo da primeira linha, se pode ler, a série Yt 

= TS4B pode ser prevista utilizando sua observação da semana anterior, as 

observações da série Xt = MS4A1 no presente, defasadas em 1, 2 e 5 semanas. 

COMENTÁRIO À TABELA 5.1 

A tabela 5.1 está constituída por séries de recalque profundo (tassômetros) e 

recalque superficial. Para obter os modelos de previsão, as séries temporais nesta 

tabela foram ordenadas considerando o tipo de observação, sua distribuição 

espacial no maciço e o avanço dos túneis laterais. 

Nesta seção, a variável resposta é fundamentalmente o recalque profundo. 

Na procura de obter dependência desta variável e do recalque superficial, também 

se procura obter modelos de previsão entre referenciais de recalque profundo vs 

recalque profundo e por fim são gerados modelos de previsão entre recalque 

superficial vs recalque superficial. 

Estas combinações são feitas para conhecer diferentes estruturas dos 

modelos de previsão em que, logicamente, seus termos respondem a características 

geomecânicas especificas do maciço e da obra subterrânea, em cada caso. 
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Tabela 5.1 Seção 4 Túnel Externo 

Correlação cruzada amostral dos resíduos axt 
e ayt (defasagem) 

Series N0 
de 
sem
ana
s 0 1 2 3 4 5 6 7 

Modelo 

TS4BXMS4A
1 

60 ,48 ,37 -,16 ,18 -,10 -,09 -,09 -,12 Y = Yt-1 + 0.9639Xt - 0.3960Xt-1 + 

0.79368Xt-2 - 0.2936Xt-5 

T4BXMS4B1 60 ,52 ,50 -,21 ,22 0 -,06 -,05 -,06 Y =Yt-1+ 1.0045Xt- 0.5917X t-1 + 
0.3255X t-2 + 0.2809X t-3 

TS4BXMS4C 60 ,46 ,48 -,20 -,25 0 -,09 -,04 -,06 Y = Yt-1 +  0.0002087 + 0.9860Xt 
+ 0.2116Xt-3 

TS4BXMS4D
2 

60 ,33 ,51 -,25 -,05 -,05 -,17 -,10 ,07 Y = Yt-1+ 0.0001940 + 0.6488Xt + 
0.6451X t-2 - 0.4653X t-5 + 
0.5444X t-6 

TS4BXMS4E
2 

60 ,11 ,44 -,15 -,07 -,02 ,12 -,06 -,03 Y=Yt-1 +1.4374Xt-2 - 0.3734X t-5 

TS4BXT4C2 60 ,51 ,23 -,35 -,11 ,05 -,12 -,11 -02 Y = Yt-1  - 0.0000576 + 0.8015Xt 
+ 0.4238X t-2+ 0.0959X t-5 

TS4C2XMS4
A1 

60 ,65 ,10 ,47 ,24 -04 ,13 -,19 -,11 Y =Yt-1+ 0.5650Xt + 0.3470X t-2 - 
0.2134X t-5 

TS4C2XMS4
E2 

60 ,62 ,24 ,23 -,02 ,01 -,08 ,03 ,06 Y=Yt-1 + 0.6416Xt + 0.6376Xt-2 

MS4CXMS4A
1 

60 ,70 ,02 ,34 -,16 -,06 ,17 -,25 -,07 Y = Yt-1 + 1.1540Xt 

MS4CXMS4B
1 

60 ,88 ,01 ,22 -,08 ,02 ,28 -,23 -,06 Y = Yt-1 + 1.0436Xt 

MS4CXMS4D
2 

60 ,85 -,02 ,05 -,09 -,13 ,13 -,20 -,16 Y = Yt-1 + 1.0527Xt + 0.1617Xt-5 

MS4CXMS4E
2 

60 ,57 -,04 ,13 ,06 -,19 -,06 -,09 ,10 Y = Yt-1 + 0.4076Xt-2 - 0.4994Xt-4 

Data de Medição: 19/06/1999 até 05/08/2000   f = 0,8   Profundidade: 33,6 m 

COMENTÁRIO À TABELA 5..2 

A seção 6, da mesma forma que a seção 4, está constituída por recalque 

superficial e recalque profundo; nesta seção procura-se gerar modelos combinando 

variáveis com padrões diferentes da seção 4, por exemplo, fazendo combinações 

recalques superficiais vs tassômetros, tassômetros e tassômetros, recalques 

superficiais e recalques superficiais. 
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Tabela 5..2 Seção 6 Túnel Externo 

Correlação cruzada amostral dos resíduos axt 
e ayt (Defasagem) 

Series N0 
de 
sem
ana
s 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Modelo 

MS6A1XTSB 61 ,87 -,06 ,21 -,19 ,02 ,02 ,02 0 Y = Yt-1 -0.00023 + 0.494041Xt + 
0.0519X t-3 

TS6BXMS61 61 ,87 -,24 -,09 -,16 -,13 ,02 ,04 -,07 Y = Yt-1 + 1.3583Xt- 0.3766Xt-1 + 
0.1112Xt-4 

MS6BXTS6B 61 ,86 -,04 ,08 ,21 ,20 -,01 -,09 -,02 Y = Yt-1 -0.000251 + 0.8797Xt 
 

TS6BXMS6B 61 ,86 -,13 ,12 ,06 -,05 -,02 ,05 -,05 Y = Yt-1 -0.000245 + 0.8829Xt 
 

MS6C2XTSB 61 ,87 -,11 -,02 -,08 -,02 -,01 -,01 0 Y = Yt-1 -0.000250 + 0.9059Xt 
 

TS6BXMS6C
2 

61 ,87 -,07 -,09 -,12 -,24 -,08 -,06 -,08 Y = Yt-1 + 0.000175 + 0.8892Xt 
 

MS6A1XTS6
A1 

61 ,87 -,03 -,06 -,23 -,06 ,05 ,07 0 Y = Yt-1 - 0.000194 + 0.8819Xt 
 

MS6C2XTS6
C2 

61 ,67 ,01 ,05 -,01 ,03 ,03 ,06 0 Y = Yt-1  -0.000223 + 0.7070Xt 
 

TS6BXTS6A1 61 ,87 -,13 ,09 -,03 -,12 -,05 -,05 -,01 Y = Yt-1 + 1.1438Xt 
 

TS6BXTS6C
2 

61 ,47 -,12 ,10 -,03 -,07 -,04 ,04 -,02 Y =Yt-1 +  1.7538Xt-1 - 0.6536Xt-2 

 
MS6BXMSA1 61 ,82 -,20 -,22 0 -,08 ,02 ,09 -,06 Y =Yt-1 +  0.9801Xt + 0.1643Xt-2 

 
MS6BXMSC2 61 ,88 -,08 -,08 -,02 -,18 -,05 ,03 -,04 Y = Yt-1 + 0.9776Xt 

 

Data de Medição: 14/08/1999 até 07/10/2000   f = 0,8   Profundidade: 52,0 m 

COMENTÁRIO À TABELA 5..3: 

A tabela 5. 3 corresponde à análise da seção 7. A seção 7, igualmente às 

seções 5 e 11 analisadas pelo IME, está constituída por referenciais de nível normal 

de água subterrânea (INA), nível da água subterrânea sob pressão (PZN) e recalque 

superficial (MS). 

A intenção da análise feita pelo autor foi gerar modelos de combinações 

diferentes das feitas pelo IME. 
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Tabela 5..3 Seção 7 Túnel Externo 

Correlação cruzada amostral dos resíduos axt 
e ayt (Defasagem) 

Series N0 
de 
sem
anas 0 1 2 3 4 5 6 7 

Modelo 

PZN7BXINA7A 42 -,04 ,84 ,24 -,39 ,30 ,03 0 0 Y = Yt-1 +  0.0147Xt-1 - 
0.0118X t-2 + 0.0066X t-3 - 
0.0019X t-4 

PZN7BXINA7C2 42 -,09 ,21 -,19 -,27 -,11 -,06 ,05 ,04 Y = Yt-1 + 0.0222X t-1 - 
0.0080X t-2 + 0.0086X t-3 - 
0.0055X t-4 

MS7A1XPZN7B 42 -,14 -,10 0 ,01 0 0 0 0 Y = Yt-1  -0.00016 - 
0.00068Xt + 0.0014X t-1 

PZN7BXMS7A1 42 -,15 ,10 ,94 0 -,10 -,05 -,08 ,07 Não gero modelo 

MS7BXPZN7B 42 -,22 -,04 0 0 0 0 0 0 Não gero modelo 

MS7C2XPZN7B 42 -,23 -,11 0 0 0 0 0 0 Y = Yt-1  -0.00016 - 
0.00069Xt + 0.0014X t-1 

Data de Medição: 28/08/1999 até 10/06/2000   f = 0,8  Profundidade: 52.6 m  
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5.2 Túnel Rebouças 

O Túnel Rebouças fica na intersecção da Avenida Rebouças com a Avenida 

Brigadeiro Faria Lima. O túnel foi feito pela Prefeitura do Município de São Paulo, no 

ano 2004. 

O túnel tem a função de possibilitar a passagem entre as avenidas citadas e 

nos períodos de pico de transito, agir como um regulador da velocidade, mediante 

placas enunciando a velocidade máxima de passagem. 

O trecho subterrâneo da via está constituído pelo túnel, ao centro, com 

extensão de 80 a 90m, e nos extremos por trechos construídos pelo sistema a céu 

aberto, denominado pelo setor da construção brasileiro como vala. A figura 5.4 

mostra um trecho subterrâneo; a parte da figura com paredes verticais corresponde 

ao trecho construído a céu aberto, a parte oval corresponde ao trecho de túnel. 

 

Fig. 5.4 Métodos construtivos do trecho subterrâneo Rebouças 

O trecho está constituído por duas pistas, a Centro-Bairro e a Bairro-Centro. 

A pista Centro-Bairro se inicia na Avenida Rebouças na altura do número 2940 e 

finaliza na Avenida Eusébio Matoso na altura do número 246. A figura 5.5 mostra a 

entrada da pista Centro-Bairro na Avenida Rebouças. 
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Fig. 5.5 Entrada da pista Centro-Bairro 

 

Fig.5.6. União do túnel com a vala de saída da pista Centro-Bairro 

A figura 5.6 mostra a união do túnel com a vala de saída da pista Centro-

Bairro, sob a Avenida Eusébio Matoso. 
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A pista Bairro-Centro se inicia na Avenida Eusébio Matoso na altura do 

número 385 e finaliza na Avenida Rebouças na altura do número 3111 a figura 5.7 

mostra a entrada da pista Bairro-Centro na Avenida Eusébio Matoso. 

 

Fig. 5.7 Entrada da pista Bairro-Centro 

 

Fig..5.8. União do túnel com a vala de saída na pista Bairro-Centro 

A figura 5.8 mostra a união do túnel com a vala de saída na pista Bairro-

Centro sob a Avenida Rebouças. 
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Os trabalhos de instrumentação foram feitos por seções, distribuídos em 

oitos seções a cada dez metros. A figura 5.9 mostra os referenciais de observação 

na superfície locados nas seções. 

 

Fig. 5.9 Seções do túnel instrumentadas na superfície 

Estes referenciais de observação correspondem ao nível da água normal, 

INA, recalque superficial, MS, e recalque profundo, TS. 



 115

No interior do túnel, figura 5.10, as seções foram parceladas a cada 5 metros 

em dois tipos: a seção da esquerda, constituída por três cordas, ABC e três 

referenciais de observação para medir recalque interno. 

 

Fig. 5.10 Seções típicas instrumentadas no interior do túnel 

A seção da direita, constituída por uma corda, C, e dois referenciais de 

observação para medir recalque interno. Entre cada seção de um mesmo tipo existe 

uma separação de 10 metros. 

A obtenção de modelos de previsão neste túnel fundamenta-se nas suas 

características especificas; pouca cobertura, dez metros, aproximadamente, isto é, 

da chave do túnel à superfície; o vão do túnel é de aproximadamente 9,40 m. 

Período de observações em torno de 90 dias, e o uso de injeções que mudaram 

propriedades geomecânicas do túnel 

Outra questão, tida em conta para a escolha do Túnel Rebouças, foi dispor 

de observações na parte subterrânea, considerando que estas variáveis não foram 

modeladas nos túneis laterais do túnel externo. 

A figura 5.11 mostra o comportamento das variáveis de recalque profundo 

(TS1) e recalque superficial (MS3), antes, durante e depois das injeções com calda 

de cimento. A parte superior da figura mostra o comportamento no tempo do 

referencial recalque profundo na seção 6 na pista Centro-Bairro. A inferior mostra o 

comportamento no tempo do referencial recalque superficial na mesma pista. 
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Fig. 5.11 Comportamento do maciço antes, durante e depois das 
injeções 
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Na etapa das injeções pode-se perceber como o maciço geralmente se 

expande. Isto ocorreu nos primeiros 20 dias, depois se comprimiu até as ultimas 

observações. 

 

Fig. 5.12. Maciço injetado com calda de cimento na pista Centro - 
Bairro 

Na figura 5.12 pode-se perceber o contraste das cores entre o solo e as 

injeções de cimento: a parte mais escura corresponde às injeções. 

Para a obtenção dos modelos sob as condições citadas considera-se a 

modelagem em uma seção única. 

A figura 5.13 mostra a seção 6 instrumentada, onde foi feita a modelagem. A 

seção 6 concorda com o eixo da Avenida Brigadeiro Faria Lima. As medidas de 

superfície nesta seção estão constituídas por um referencial de nível de água normal 

INA, quatro referenciais de recalque superficial (MS) e um referencial de recalque 

profundo ou tassômetro (TS). 

As medidas internas no túnel estão constituídas pelas cordas de 

convergência A,B,C e pelos referenciais de recalques P1, P2, P3. 
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Fig. 5.13 Seção 6 Instrumentada Pista Centro-Bairro 

O coeficiente de fortaleza f não foi definido em razão do doutorando não 

dispor do mapa geológico de projeto do túnel e de também não conhecer os 

resultados da análise de resistência à compressão simples do maciço depois das 

injeções, se é que tais ensaios foram feitos. 

COMENTÁRIO À TABELA 5.4 

As tabelas apresentadas na seqüência estão constituídas na coluna 1 pelas 

séries modeladas C6MS3XC6TS1; a série da esquerda corresponde à variável 

resposta (Y), a série da direita à variável descritiva (X). Na primeira linha da coluna 1 

da próxima tabela, na direita corresponde à série marco de recalque superficial (MS) 

na seção 6 do referencial (3) na pista Centro-bairro (C); na esquerda corresponde ao 

recalque profundo ou tassômetro (TS) na seção 6, no referencial (1), na pista 

Centro-Bairro (C). 
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Tabela 5.4 Seção 6 Centro-Bairro Túnel Rebouças medidas de superfície 

Correlação cruzada amostral dos resíduos axt 
e ayt (Defasagens) 

Séries N0 

de 

dias 
0 1 2 3 4 5 6 7 

Modelo 

C6MS3XC6TS1 104 -,02 ,07 -,14 -,08 ,02 ,05 ,38 -,44 Não gera modelo 

C6MS3XC6TS1 88 -,11 -,41 -,18 ,33 ,08 -,22 ,08 ,23 Y = Yt-1 + 0.6505Xt-1 - 
0.2063Xt-3 + 0.1653Xt-7 

C6MS4XC6TS1 104 0 -,06 -,04 ,03 , 02 , 02 , 03 , 01 Não gera modelo 

C6MS4XC6TS1 88 ,09 -,32 -,07 ,13 -,08 -09 ,01 ,08 Y = Yt-1 + 1.1443X t-1 

C6MS2XC6TS1 88 ,44 -,19 -,46 -,05 0 -,37 -,04 -,08 Y = Yt-1 + 0.3730Xt 

INA103XC6MS2 88 -,03 ,06 ,05 ,23 -,08 -,11 ,05 ,08 Não gera modelo 

INA103XC6TS1 88 -,11 ,14 ,17 ,10 ,02 -,14 ,06 ,18 Não gera modelo 

C6MS3X C6MS2 88 ,16 ,-11 -20 -,07 -,14 -´05 ,01 ,02 Y = Yt-1 + 0.3416Xt + 
0.9221X t-1 

C6MS3X C6MS4 88 ,43 0 -,26 -,31 ,08 -,17 -,06 -,02 Y = Yt-1  -0.000235 + 
0.1333Xt - 0.1061Xt-2 

 
Data de medição: 24/04/2004 até 06/08/2004*    f = Indefinida    Profundidade: 13,4 m  
Data de medição: 10/05/2004 até 06/08/2004** 

Data de medição: 24/04/2004 até 09/05/2004*** 

*  Período de observações antes, durante e depois das injeções 

**  Período de observações depois das injeções 

***  Período de observações antes e durante as injeções 

Nesta tabela aparecem os modelos resultantes das medidas superficiais. 

Inicialmente foram modeladas as séries incluindo os ciclos, antes, durante e depois 

das injeções. Estas 104 observações diárias não geraram modelos: na tabela são 

mostradas as séries C6MS3XC6TS1 e C6MS4XC6TS1, que não geraram modelos. 

No caso das séries C6MS3XC6TS1, não foi possível lograr um modelo ajustado, as 

correlações cruzadas nas defasagens 6 e 7 mostram valores altos, o que constitui 

uma incoerência nestas defasagens comparado com as defasagens obtidas no túnel 
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externo, onde as correlações aproximam-se a zero; no caso das séries 

C6MS4XC6TS1 as correlações não chegaram ao 10%. 

Considerando o parágrafo anterior o autor tomou a decisão de obter modelos 

de duas situações: uma constituída pelas observações antes e durante as injeções e 

a outra constituída pelas observações depois das injeções. 

Não foi possível modelar as séries antes e durante as injeções, por ter um 

número pequeno de observações, (menos de vinte) 

Para as séries depois das injeções, com 88 observações, obtiveram-se 

modelos de previsão. 

Considerando que as 104 observações (antes, durante e depois das 

injeções) não geraram modelos e as 88 observações geraram modelos de previsão, 

poder-se-ia inferir que foram conseqüências da mudança das condições 

geomecânicas do maciço, pelo efeito das injeções, durante o monitoramento. 

Outro fenômeno que pode ser atribuído à mudança das condições 

geomecânicas do maciço pelo efeito das injeções, seria a constatação de que não 

foi possível obter modelos de séries associadas ao INA, já que as caldas de cimento 

injetadas poderiam haver consolidado os interstícios preenchidos pela água entre o 

referencial INA e os referenciais associados, não possibilitando o livre fluxo da água 

do local do INA até os locais onde ficaram os demais referenciais correlacionados e 

modelados. 

COMENTÁRIO À TABELA 5.5: 

Nesta tabela são correlacionadas e modeladas séries temporais no interior 

do túnel e séries do interior do túnel com séries externas, os modelos gerados no 

interior do túnel são convergência vs convergência, recalque interno vs recalque 

interno, convergência vs recalque interno e os modelos gerados do interior do túnel 

e a superfície são recalque superficial vs recalque interno. 

No caso da convergência vs convergência, significa que foram obtidos 

modelos entre as cordas C e A (C6CCXC6CA), entre as cordas C e B 

(C6CCXC6CB), assim como entre as cordas A e B (C6CAXC6CB). A primeira letra C 

indica a pista Centro-Bairro; o seis, o numero da seção; CA, por sua vez, identifica o 

referencial. Ver figura 5.13. 
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Tabela 5.5 Seção 6 Centro-Bairro Túnel Rebouças medidas subterrâneas e 

superficiais 

Correlação cruzada amostral dos resíduos axt 
e ayt (Defasagens) 

Séries N0 

de 

dias 
0 1 2 3 4 5 6 7 

Modelo 

C6CCXC6CA 64 ,39 ,01 -,06 -,01 -,15 ,15 ,08 -,15 Y = Yt-1 + 0.1478Xt 

C6CCXC6CB 64 ,08 ,01 ,24 0 -,10 -,14 ,02 ,17 Y = Yt-1 + 0.3912Xt-2 - 
0.5965Xt-4 + 0.3091Xt-5 - 
0.2574Xt-7 

C6CAXC6CB 64 -,30 ,17 ,11 ,01 ,03 -,11 -,06 -,02 Y = Yt-1 + 0.7664Xt-5 

C6CBXC6CC 64 ,04 .,20 ,36 ,03 ,42 ,18 ,17 ,11 Não gera modelo  

C6P3XC6P1 64 ,60 -,24 -,03 -,08 ,19 -,10 -,06 ,16 Y = Yt-1 + 0.5144Xt + 
0.1479X t-1 - 0.1160X t-5 + 
0.1135X t-7 

C6CAXC6P1 64 ,20 -,06 ,06 ,09 ,03 -,05 -,04 ,22 Y = Yt-1 + 0.4250Xt 

C6CCXC6P1 64 ,01 ,24 -,23 -,16 -,10 0 -,28 ,02 Y = Yt-1 + 0.666X t-4 - 
0.5312X t-6 

C6MS2XC6P1 64 -,02 -,09 ,36 ,16 ,06 ,02 -,03 ,15 Y = Yt-1 + 0.4378X t-3 + 
0.3092X t-7 

C6MS3XC6P1 64 -,24 ,25 ,26 -,08 ,12 -,17 ,35 -,18 Y = Yt-1 + 0.3834X t-7 

C6MS4XC6P1 64 ,10 -,25 ,41 -,38 ,11 ,07 0 -,10 Y = Yt-1  -2.608X t-1 

Data de medição: 29/05/2004 até 31/07/2004   f = Indefinida  Profundidade: 13,4 m  
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5.3.Túnel Estação Higienópolis 

O túnel Estação Higienópolis fica sob a Rua da Consolação, na vizinhança 

da Universidade Mackenzie. 

Este túnel pertence ao trecho República/Higienópolis, da Linha Amarela do 

Metrô de São Paulo. O acesso ao túnel para sua construção é por um poço vertical, 

denominado Poço Mackenzie. 

O acesso do poço ao túnel de estação é feito por um túnel de ligação, ver 

figura 5.14. 

 

Fig.5.14 Poço de acesso, túnel de ligação e corpo da estação 

A figura 5.14 mostra o poço de acesso, o túnel de ligação e o túnel do corpo 

da estação. 

O túnel estação Higienópolis está sendo construído por etapas. A primeira 

etapa está constituída por dois túneis laterais. 

A segunda etapa é a construção da calota para a qual será aberta 

primeiramente a abobada limitada pelo greide e o teto da escavação (fig.5.15). 
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Depois de executada esta parte, será aberta a parte limitada pelo greide e a porção 

inferior (“invert”) do túnel. 

 

Fig. 5.15 Seção instrumentada do túnel do corpo da estação 

A figura 5.15 mostra uma seção típica instrumentada do túnel do corpo da 

estação. Além dos instrumentos instalados, esta figura mostra as etapas construtivas 

do citado túnel. 

A figura 5.16 mostra os túneis laterais em construção. A parte central, entre 

os dois túneis laterais, corresponde ao espaço geométrico que ocupará a calota. 

Os trabalhos de instrumentação feitos são marcos superficiais (MS) para 

medir recalque superficial, tassômetro (TS) para medir recalque profundo, medidas 

de nível da água normal INA e medidas do nível da água sob pressão (PZN). 

No interior do túnel são medidas as cordas (ABC) para determinar 

convergência e pinos (P) para determinar recalque. 
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Fig. 5.16 Túneis laterais do corpo da estação Higienópolis 

As medidas de instrumentação geotécnica, da mesma forma que nos túneis 

Rebouças e Externo, são feitas pela firma Latina. A figura 5.17 mostra na parte 

superior, a execução de medidas no interior do túnel. Na parte inferior, medidas 

sendo executadas na superfície, na Rua Consolação. 
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Fig. 5.17 Medidas de instrumentação feitas no interior do túnel e na superfície 
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A análise de dados neste túnel visa, em primeiro lugar, obter modelos de 

previsão de uma seção do túnel de ligação, considerando que o túnel foi construído 

à seção completa, onde se registraram grandes deformações do solo, caracterizadas 

por recalque superficial e recalque profundo. 

Outro intento desta analise é obter modelos de previsão, em unidades 

amostrais, constituídas por colunas e em referenciais espalhados. Para estes fins 

serão usadas séries temporais constituídas por observações de nível de água sob 

pressão, feitas em instalações múltiplas de piezômetros que ficam num mesmo furo 

de sondagem, instalados a diferentes profundidades, em diferentes estrados do 

aqüífero. 

 

 

Fig. 5.18 Seção do túnel de ligação, referenciais espalhados e em coluna 

A figura 5.18 mostra os referenciais espalhados, MS6 e MS7, os referenciais 

em coluna, PZN1, PZN2 e PZN3, assim como a seção analisada TLM-02 do túnel de 

ligação. 

Na figura 5.19 se pode perceber os PZN instalados em um mesmo furo de 

sondagem correspondente aos PZN 4, 5, e 6, similares aos inclusos em nossa 

análise. 
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Fig. 5.19 Referenciais PZN instados em coluna 

Como foi dito, o túnel de ligação foi construído à seção completa e foram 

observadas deformações por recalque. A figura 5.20 mostra, na parte de cima, o 

referencial recalque superficial MS1 da seção 2 do túnel de ligação. Como se pode 

perceber o recalque é da ordem de 150 mm. o que constitui um valor significativo 

comparado com os observados no túnel externo e no túnel Rebouças. 

Na parte inferior da figura 5.20 mostra o referencial recalque profundo TS1. 

Também na seção 2 do túnel de ligação, pode-se perceber que o recalque profundo 

fica na ordem dos 180 mm, um valor também significativo. 
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Fig. 5.20 Recalque superficial e recalque profundo na seção 2 do túnel de 
ligação 
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Na tabela 5.6 são apresentadas as correlações instantâneas e defasadas e 

os modelos obtidos da seção dois do túnel de ligação entre o poço Mackenzie e o 

túnel corpo da estação Higienópolis. 

Tabela 5.6 Seção 2 túnel de ligação Higienópolis 

Correlação cruzada amostral dos resíduos axt 

e ayt (Defasagem) 

Séries N0 

de 

sem

anas 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Modelo 

L2TS1HXL2MS2H 114 ,63 ,11 -,10 ,09 ,09 ,06 -,05 ,21 Y = Yt-1 + 0.86906Xt 

L2TS1HXL2MS3H 114 ,63 ,05 -,12 ,26 -,03 ,03 ,06 ,16 Y = Yt-1 + 1.18697Xt 

L2TS2HXL2MS3H 114 ,61 -,15 -,16 ,07 -,09 ,05 ,04 ,19 Y = Yt-1 + 1.29274Xt 

L2TS1HXL2MS1H 114 ,64 ,16 -,09 ,14 -,02 -,06 -,02 -,14 Y = Yt-1 +  0.99191Xt 

L2TS1HXL2TS2H 114 ,64 ,12 -,08 ,07 ,08 ,03 0 ,18 Y = Yt-1 + 0.71467Xt + 

0.14228Xt-1 

L2TS1HXL2TS3H 114 ,78 ,06 -,09 ,08 ,06 -,03 ,09 ,08 Y = Yt-1  + 1.29527Xt 

L2MS1HXL2MS2H 114 ,88 ,03 -,08 -,06 ,18 ,01 ,01 ,12 Y = Yt-1  +  0.86166Xt 

L2MS1HXL2MS3H 114 ,85 ,08 -,15 ,02 ,18 ,05 ,05 ,14 Y = Yt-1  + 1.18319Xt 

L2MS2HXL2MS3H 114 ,80 ,18 -,20 ,04 ,18 -,06 0 ,19 Y = Yt-1  +  1.33324Xt 

A primeira coluna, primeira linha da tabela, mostra as séries modeladas 

L2TS1HXL2MS2H: a série a esquerda do X corresponde à serie recalque profundo 

do referencial TS1; a série da direita do X à série recalque superficial do referencial 
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MS2; o L em ambas séries significa o túnel de ligação; o 2 a seção e o H o túnel 

Higienópolis. 

COMENTÁRIO À TABELA 5.6 

Tanto os modelos L2TSHXL2MSH e os modelos L2TSHXL2TSH, quanto os 

modelos L2MSHXL2MSH dependem da correlação instantânea. O autor acredita 

que esta dependência é conseqüência de serem, o recalque superficial e o recalque 

profundo, variáveis da mesma natureza, resultantes do movimento e estão afetadas 

pela variável geradora de movimento, volume de solo extraído. Como já foi dito, o 

túnel de ligação foi construído à seção plena gerando grandes deformações por 

recalque superficial e recalque profundo. 

Tabela 5.7 Referenciais espalhados e em coluna túnel Higienópolis 

Correlação cruzada amostral dos resíduos axt 

e ayt (Defasagem) 

Séries N0 

de 

sem

anas 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Modelo 

PZN1HXPZN3H 90 -,27 -,61 -,06 0 -,10 ,05 ,09 ,09 Yt = Yt-1 - 0.007059Xt 

PZN1HXPZN2H 90 ,44 -,19 ,03 ,02 ,07 ,07 ,05 ,01 Yt =Yt-1 + 0.01515Xt - 

0.02118Xt-1 

MS7HXMS5H 90 ,28 ,09 -,03 ,05 ,04 ,01 ,03 0 Yt = Yt-1  - 0.003336 + 

0.1634Xt 

MS5HXPZN1H 90 ,07 -,08 0 ,01 ,01 ,01 ,02 0 Não  existe correlação 

L2TS3HXPZN2H 70 ,08 -,31 -,02 ,30 0 -04 ,05 ,06 Y = Yt-1  -0.001563 - 

0.002161Xt-1 
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COMENTÁRIO À TABELA 5.7 

Nesta análise foram modeladas as séries espalhadas MS5HXPZN1H, 

MS5HXPZN2H, MS5HXPZN3H e as séries MS7HXPZN1H, MS7HXPZN2H 

MS7HXPZN3H. Nestas séries não se encontrou nenhuma correlação e a tabela 

mostra também as séries MS5HXPZN1H. Como se pode perceber não foram 

encontradas correlações. 

O doutorando considera que esta situação de falta de correlações entre as 

séries citadas ocorre como conseqüência de ter sido, a percolação da água, feita 

diretamente pelo poço Mackenzie não existindo nenhuma relação entre a água dos 

referenciais PZN, 1, 2 e 3 e os referenciais MS5H e MS7H. 

Esta questão de falta de correlação, aparentemente negativa, mostra que a 

metodologia desenvolvida pode ser aplicada também para definir interdependência, 

quando estão envolvidas na análise escavações diversas, como é o caso de um 

poço e um túnel. 

Na tabela, se pode perceber que as séries L2TS3HXPZN2H, do referencial 

recalque profundo TS3 na seção dois do túnel de ligação e o referencial PZN2 

geraram um modelo, o que significa que entre estas duas séries existe relação, ou 

seja, o recalque profundo está afetado pela água no referencial PZN2. 

Também nesta tabela percebe-se que os referenciais MS5H e MS7H estão 

sendo relacionados, pela existência de um modelo entre eles. 

Como é mostrado nos dois parágrafos anteriores é possível utilizar unidades 

amostrais espalhadas para a análise de séries temporais. 

Já as séries PZN1HXPZN3H e PZN1HXPZN2H geraram modelos, o que 

mostra que é possível também utilizar a análise por séries temporais para estudar 

unidades amostrais em colunas. 
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5.4 Cruzamento dos resultados 

Neste subitem, procura-se fazer cruzamentos de caráter geral considerando 

a avaliação das observações iniciais, o uso de diferentes unidades amostrais 

visando, na aplicação da metodologia desenvolvida, à mineração subterrânea e 

outros ramos da industria extrativas, onde além do uso de unidade amostral em 

seção, podem ser utilizadas outras unidades amostrais. 

Outro aspecto importante a considerar neste item é o cruzamento de 

questões relacionadas à análise e interpretação geomecânica dos modelos de 

previsão, que como foi dito, terá um caráter geral. Isto não significa, de forma 

alguma, que os modelos mostrados nas tabelas não se poderiam interpretar, sob a 

perspectiva geomecânica, modelo a modelo. 

Com relação ao parágrafo anterior, o autor acredita em haver adquirido a 

capacidade intelectual e os conhecimentos necessários para fazer uma leitura 

modelo a modelo, estabelecendo os critérios geomecãnicos que intervêm em cada 

um deles. Isto poderia ser efeito de dispor de toda a informação necessária, tais 

como a geologia atualizada, avanço da obra subterrânea, características do 

bombeamento e do fluxo da água entre outras. 

5.4.1 Avaliação das observações iniciais 

A qualidade e a precisão das observações iniciais foram consideradas como 

ótimas pela Professora Clélia M. C. Toloi do Instituto de Matemática e Estatística da 

USP. Isto foi fundamentado na análise de dados nas seções 5 e 11 do Túnel 

Externo. Este critério foi confirmado pelo doutorando considerando a coerência dos 

resultados parciais e finais obtidos em suas análises nos túneis Rebouças, Externo e 

Estação Higienópolis. 

5.4.2 Acesso aos túneis estudados na fase construtiva 

São diferentes os acessos aos túneis Externo e Rebouças: no primeiro, o 

acesso foi feito por um portal da superfície e, o segundo, por uma construção a céu 

aberto. No túnel Higienópolis, o acesso é feito por meio de um poço vertical e um 

túnel de ligação. 
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5.4.3 Regularização de séries temporais 

A regularização de séries temporais atípicas, além de possibilitar definir 

diferentes intersecções entre variáveis, possibilitou utilizar unidades de tempo diárias 

e semanais. Nos túneis Higienópolis e Externo foi usada, como unidade de tempo a 

semana; no túnel Rebouças, a unidade de tempo foi o dia. 

5. 4.4. Variáveis condicionantes do movimento 

Como se sabe e foi possível inferir neste estudo, existem variáveis que 

geram e/ou que condicionam o movimento do maciço submetido às escavações 

subterrâneas. 

Neste estudo, fundamentalmente, pela impossibilidade de uma maior 

diversidade de casos disponíveis, foram escolhidos os túneis analisados, 

considerando as variáveis condicionantes do movimento conforme relacionado na 

seqüência: 

• No túnel Externo, as condicionantes escolhidas foram os túneis laterais 1 e 2 

em desenvolvimento paralelos, por etapas, onde os referenciais locados nas seções 

correlacionadas e modeladas estavam afetados pelos dois túneis. Como variável 

geradora de movimento foi adotada a água subterrânea, considerando-se o elevado 

número de informações disponíveis decorrentes da instrumentação com três 

piezômetros: dois referenciais INA e um PZN, por seção. 

• No túnel Rebouças, a condicionante de movimento escolhida foi a mudança 

das condições geomecânicas do maciço, pelo efeito das injeções de caldas de 

cimento para lograr a solidificação do solo. 

• No túnel de Ligação de Higienópolis, a condicionante fundamental do 

movimento do maciço foi o espaço vazio resultante da abertura do túnel. Nestas 

condições, foi usado o túnel de ligação entre o poço de aceso e o túnel de estação, 

por ser um túnel construído a plena seção. Neste túnel, foram correlacionadas e 

modeladas variáveis de recalque superficial e recalque profundo. Não foi possível 

correlacionar e modelar à variável relacionada ao espaço vazio, por não se dispor 

desta informação: a variável que define o espaço vazio e o volume de extração de 

rocha ou solo (ou ambos), tem como unidade de medida o volume em metro cúbico 

ou a área da seção em metro quadrado. 
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Assim, conforme o caso, em diferentes períodos de tempo, se utilizaria uma 

ou outra unidade que se mostrasse mais conveniente: ou volume extraído, 

influenciando a seção, ou a área da seção apenas. 

Em nossa análise foi usada a variável relacionada ao espaço vazio apenas 

logicamente uma vez que, como foi dito, não se dispunha destas medidas para 

formar séries temporais. 

5.4.5 Unidades amostrais 

No túnel Externo e no túnel Rebouças, a unidade amostral usada foi a 

seção. No túnel da Estação Higienópolis, foram usadas unidades amostrais em 

seção, em coluna e espalhadas. Estes aspectos da validação possibilitam a 

aplicação da metodologia desenvolvida em outras obras civis e a diferentes ramos 

da indústria extrativa, considerando a distribuição e locação dos referenciais. 

5.4.6 Considerações relacionadas às correlações defasadas 

A partir dos resultados das correlações defasadas, nas tabelas dos túneis 

analisados, pode-se perceber que, na geração de modelos de previsão, as 

correlações defasadas, ficam num patamar de 10 a 50 %. Considerando como caso 

trivial à correlação cruzada de duas séries brutas, isto é, definindo como séries 

brutas as séries regularizadas, veríamos que estas correlações resultariam 

demasiado altas. 

Exemplo: vamos a correlacionar as séries brutas TS4BXMS4A1 e compará-

las com a correlação cruzada amostral dos resíduos dessas mesmas séries. 

Na tabela 5.8, comparando a correlação cruzada bruta e a correlação 

amostral dos resíduos, existe uma incongruência total. 

A comparação mostra que, para a geração de modelos de previsão, a alta 

correlação pode ser um indício de erro no processo de análise. 
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Tabela 5.8 Correlação cruzada bruta e dos resíduos das séries TS4BXMS4A1 

Correlação cruzada bruta (Defasagens)  

 

Series 

N0 

de 

sem

ana

s 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Modelo 

TS4BXMS4A

1 

,95 ,88 ,79 ,70 ,60 ,48 ,37 ,26  

Trivial 

Correlação cruzada amostral dos resíduos axt 

e ayt (Defasagens) 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Modelo  

 

TS4BXMS4A

1 

 

60 

,48 ,37 -,16 ,18 -,10 -,09 -,09 -,12 Y = Yt-1 + 0.9639Xt - 0.3960Xt-1 + 

0.79368Xt-2 - 0.2936Xt-5 

Também na apresentação de trabalhos envolvendo séries temporais, o fato 

de mostrar altas correlações não seria um signo de bons resultados, pelo contrario, 

poderia ser um sinal de uma análise errada. Isto se conclui considerando os 

argumentos apresentados nesta tese de doutorado relacionados ao monitoramento 

de movimento em maciços submetidos a escavações subterrâneas. 

5.4.7 Interpretação geomecânica dos modelos 

No capítulo 4, a interpretação geomecânica foi feita por meio de gráficos e o 

modelo de previsão. Neste item, esta interpretação será feita a partir das correlações 

instantânea e defasadas, e a estrutura dos modelos apresentados nas tabelas. 

Características dos modelos resultantes, recalque profundo vs recalque 

superficial: no túnel externo estes modelos são caracterizados, geralmente, pelo 

termo da correlação instantânea e termos das correlações defasadas. Considerando 

que estas duas variáveis são da mesma natureza e resultantes do movimento, o 
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termo B0Xt, relacionado à correlação instantânea, poderia ser resultado da afetação 

destas duas variáveis por uma terceira variável geradora de movimento, podendo 

ser a variável água subterrânea. 

No caso dos termos BnXnt, relacionados às correlações defasadas, poderiam 

ser relacionados às condições construtivas do túnel, na etapa analisada pelos túneis 

laterais 1 e 2, onde as tensões são liberadas ao longo do tempo, havendo como 

conseqüência, menor velocidade dos recalques. 

No túnel Rebouças, observa-se uma tendência nos modelos resultantes, 

recalque profundo vs recalque superficial, de predominância dos termos BnXnt. O 

doutorando considera que esta tendência é resultado da solidificação do maciço, 

pelo efeito das injeções. 

Os modelos resultantes, recalque profundo vs recalque superficial, no túnel 

de ligação na futura estação Higienópolis, só estão constituídos pelo termo B0Xt 

relacionado à correlação instantânea. Com certeza, a estrutura destes modelos é 

resultado das condições construtivas do túnel de ligação, que foi aberto a seção 

plena, apresentando, como conseqüência, uma maior velocidade dos recalques, o 

que se traduz como uma reação instantânea das variáveis envolvidas. 

Característica comum dos modelos resultantes, recalque superficial vs 

recalque superficial; no túnel externo, de um número significativo de modelos é 

estarem apenas caracterizados pelo termo B0Xt, relacionado à correlação 

instantânea. Considera-se que esta caracterização é conseqüência destes 

referenciais estarem afetados, em seu conjunto, por uma única variável geradora de 

movimento que poderia ser a água subterrânea, pelo menos, em função dos dados 

disponíveis.. 

No túnel externo ainda, um número menor de modelos recalque superficial 

vs recalque superficial, além de serem caracterizados pelo termo B0Xt, são 

caracterizados por alguns termos BnXtn. A aparição destes termos BnXtn poderia 

estar associado à zona de depressão de subsidência (fig.2.3), considerando também 

que o recalque superficial caracteriza a subsidência na superfície do terreno. 

Salientando que os referenciais envolvidos com as características citadas estão 

locados em pontos onde a formação da zona de depressão requereria uma 
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velocidade menor do recalque, haveria necessidade de um termo BnXtn como 

amortecedor do movimento. 

No túnel Rebouças, tantos nos modelos recalque superficial vs recalque 

superficial, quantos nos modelos recalque superficial vs recalque interno, 

predominam os termos BnXtn, ou seja, os termos relacionados às correlações 

defasadas. Nestes termos, as defasagens predominantes ficam nos extremos das 

correlações cruzadas. Acredita-se que a estrutura destes modelos está em função 

da solidificação do maciço pelas injeções, conseqüentemente, os termos BnXtn 

comportam-se como retardadores do movimento. 

No túnel de ligação Higienópolis, os modelos recalque superficial vs recalque 

superficial, em sua totalidade, só apresentam o termo B0Xt. Sem duvida, a estrutura 

destes modelos responde a características construtivas do túnel, como já foi dito. 

Lembrando que o túnel foi feito à seção completa, o termo isolado B0Xt constitui sim 

duvida, um acelerador do movimento. 

5.4.8 Programas usados na validação da metodologia 

Na validação da metodologia foram utilizados os programas SPSS para a 

análise descritiva; Eviews para a análise inferencial; para a regularização das séries 

temporais atípicas foi desenvolvido um programa de entrada e saída, que foi 

denominado Dantas. O Microsoft Excel foi usado como programa auxiliar na 

formatação dos dados coletados e eventualmente para calcular a função peso. 



 138

6. APLICAÇÃO DA METODOLOGIA DESENVOLVIDA A OUTRAS SITUAÇÕES 

Embora esta metodologia tenha sido desenvolvida e validada em túneis 

urbanos de grande porte, nada impede sua aplicação também, à mineração 

subterrânea, a barragens de rejeitos, na explotação petrolífera e na explotação e 

proteção de aqüíferos naturais. 

6.1 Aplicação da metodologia a túneis urbanos de grande porte 

• Na construção de túneis de longo período de execução, é possível fazer a 

análise e interpretação utilizando a metodologia desenvolvida, em períodos 

menores, visando obter modelos de previsão das variáveis envolvidas no 

movimento do maciço, com o objetivo de realizar avaliações parciais do 

comportamento maciço-escavações subterrâneas-suporte. 

• Na operação de túneis podem ser feitas as avaliações parciais da forma 

indicada no parágrafo anterior. Salientando que, por meio da análise e 

interpretação, é possível, caso existam alterações na estrutura da obra 

subterrânea, definir se estas alterações têm uma origem estrutural ou 

geomecânica. 

6.2 Aplicação da metodologia à mineração subterrânea 

Considerando a ocorrência de movimento em mineração subterrânea 

enunciada na introdução desta tese de doutorado, fundamentada nos espaços 

vazios resultantes da lavra subterrânea, detalha-se na seqüência como podem ser 

aplicados os resultados referidos. 

A variável geradora de movimento é definida como a variável relacionada 

com o espaço vazio que gera as variáveis resultantes do movimento, tais como: 

convergência em vias permanentes, de acesso ou de transporte, convergência entre 

pilares, recalque interno, pressão dos pilares, recalque superficial. Caso exista um 

aqüífero por cima das frentes de lavra e ainda ativo, considera-se para este caso a 

variável nível de água como geradora de movimento. 

Além destas variáveis podem ser obtidas variáveis deslocamentos, por meio 

de medidas extensométricas no interior do maciço, a partir da superfície e das 

escavações subterrâneas. 
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A variável relacionada ao espaço vazio ficaria definida como a variação de 

volume do espaço lavrado ou de uma seção deste espaço. Considerando que a 

lavra subterrânea se desenvolva em camadas, a série temporal desta variável se 

estabeleceria como a unidade de medida, (m3 ou m2) no tempo. Tendo em conta o 

uso de programas computacionais nos trabalhos de mineração, estas áreas ou 

volumes podem ser determinados quase em tempo real. 

A pressão nos pilares poderia ser determinada, por meio de medidas no 

tempo, com células de pressão embutidas nos mesmos. 

Como o movimento tem um comportamento reológico, ou seja, a ação de 

uma variável geradora de movimento pode terminar, embora seu efeito continue 

afetando outras variáveis num tempo posterior. Este é o caso da conclusão da lavra 

no espaço considerado, onde, muitas vezes, os deslocamentos continuam a se 

desenvolver. 

A questão descrita no parágrafo anterior é levada em consideração nesta 

tese, baseando-se no critério de estacionaridade das séries temporais, que permite 

correlacionar uma série estacionária com outras séries que mantenham um 

comportamento não estacionário em um período de tempo maior. Isto se faz 

prolongando o ciclo da série estacionaria até completar os ciclos das outras séries 

envolvidas na análise. 

6.3 Possibilidade de aplicação da metodologia a maciços rochosos 
submetidos a escavações subterrâneas caracterizado por processos 
dinâmicos, geradores de explosão de rochas 

Segundo Ayres da Silva e Born (1993) os maciços rochosos, onde se 

desenvolvem as obras de engenharia civil, são constituídos pelo material rochoso e 

pelas descontinuidades mecânicas que constituem sua estrutura. 

As descontinuidades mecânicas: são fraturas naturais, falhas geológicas, 

juntas, diáclases e são elas que determinarão ou não a existência dos blocos de 

rocha, assim como sua forma e atividade. 

Em maciços rochosos submetidos a escavações subterrâneas a grandes 

profundidades, com alta densidade, e menor número de descontinuidades, 

diferentemente dos maciços rochosos onde geralmente são desenvolvidas as obras 

de engenharia civil, o movimento do maciço pode ser caracterizado por processos 
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dinâmicos, geradores de escamamento ou explosão de rochas, desabamento de 

rochas e emissões de gases. 

O estudo desenvolvido para esta tese de doutorado foi feito a partir de 

maciços terrosos e rochosos caracterizados por blocos de rochas ou solo e 

determinados por superfícies de planos de descontinuidades. 

Para o controle do movimento em maciços rochosos submetidos a 

escavações subterrâneas profundas, onde são gerados processos dinâmicos, sendo 

possível definir as variáveis geradoras de movimento e/ou as variáveis resultantes 

do movimento, constituídas por séries temporais, assim como seu monitoramento no 

tempo, seria possível aplicar a metodologia desenvolvida nesta tese de doutorado 

nas condições citadas. 

Por exemplo, pode-se citar: não está definido se existe alguma influência ou 

como participa a variável temperatura no fenômeno de rockburst, ainda não 

suficientemente estudado. Segundo Blanco Torrens (2005) o fenômeno citado 

ocorre, nas minas subterrâneas, na forma de difusão de uma onda de choque, que 

se propaga do contorno da escavação subterrânea no maciço rochoso para seu 

interior, ocorrendo a transformação de energia potencial em energia cinética, 

possibilitando o movimento do material destruído a grande velocidade. 

O autor desta tese de doutorado considera, se possível, definir as variáveis 

envolvidas na explosão de rocha, e também se possível, seu monitoramento no 

tempo. Como a variável temperatura pode ser monitorada no tempo, então se 

correlacionam estas variáveis, constituídas por séries temporais. 

Verifica-se a existência de correlação entre as variáveis consideradas, e 

então, define-se um modelo de previsão entre elas, e em seguida pode-se analisar 

como se comportam, podendo-se assim ter um critério fundamentado da influência 

ou participação da variável temperatura no fenômeno rockburst, conhecido, também, 

como explosão de rocha. 
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6.4 Aplicação da metodologia à extração de petróleo 

Sem dúvida, como resultado da extração de petróleo em um maciço gera-se 

movimento, e este movimento pode se propagar à superfície como subsidência. 

Para a aplicação do estudo desenvolvido nesta tese de doutorado para a 

extração de petróleo, tem-se como variável geradora do movimento, o volume de 

extração de um poço em explotação no tempo, que constitui uma série temporal, e 

como variável resultante do movimento, tem-se o recalque superficial e o 

deslocamento horizontal na superfície por efeito do volume extraído. 

6.5 Aplicação da metodologia a barragens de rejeitos 

No caso das barragens de rejeitos seria interessante e viável obter modelos 

de previsão entre as variáveis, em referenciais de observação locados em seções no 

dique da barragem, níveis de água normal vs nível da água sob pressão, níveis da 

água em geral vs recalques, deslocamentos vs deslocamentos etc. 

Considerando as características construtivas das barragens de rejeitos e a 

natureza da consolidação não homogênea dos rejeitos e sua distribuição no dique 

das barragens, o autor acredita que com estes modelos é possível fazer 

interpretações de seu comportamento físico. A partir destas interpretações, seria 

possível estabelecer planos de riscos, por setores da barragem, e tomar medidas 

emergenciais ou corretivas para evitar acidentes por ruptura na barragem. 

6.6 Aplicação da metodologia na explotação e proteção de aqüíferos naturais 

Nos aqüíferos naturais em explotação origina-se movimento que se pode 

propagar, também na superfície, como subsidência. 

O resultado desta tese pode ser aplicado, amplamente, na finalidade que 

aborda este subitem. Para uma compreensão maior desta aplicação usa-se um 

exemplo envolvendo o Aqüífero Guarani. 

O Aqüífero Guarani encontra-se espalhado por vários países da América do 

Sul, incluindo o Brasil. Este aqüífero conta com vários pólos de explotação e outras 

áreas menos explotadas ou em que sua explotação é mínima, assim como zonas 

ainda virgens. 
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Para obter uma avaliação integral do comportamento do aqüífero, seria 

muito conveniente incluir, nos estudos em desenvolvimento, uma análise e 

interpretação à luz dos trabalhos desenvolvidos nesta tese de doutorado. 

Para esta análise poderiam ser definidas, como variáveis geradoras de 

movimento, os níveis da água subterrânea dos poços nos pólos de explotação. Em 

áreas com nível de explotação baixa ou virgens, poderiam ser feitas medidas de 

nível da água por meio de referenciais de observação, podendo ser denominados 

nos termos da instrumentação geotécnica como INA. 

Como variáveis resultantes do movimento, poderiam ser definidas as 

variáveis recalque superficial, deslocamento horizontal na superfície e nível de água 

sob pressão. 

Considerando a grande extensão do aqüífero, poderiam ser aproveitadas as 

estações de controle vertical e horizontal já existentes, dos serviços geodésicos dos 

países envolvidos e, a partir do início das medições, realizar-se-iam medidas 

periódicas segundo os ciclos estabelecidos no projeto de observações. 

Salienta-se que, no caso das estações já mencionadas, poderiam ser 

usados os valores originais de coordenadas das estações de controle horizontal e os 

valores de altitude ortométrica para as estações de controle vertical, sendo que os 

valores originais poderiam servir para a complementação dos ciclos periódicos das 

séries temporais resultantes. 

Os valores originais, já citados, seriam transformados em ciclos periódicos 

antecessores às medições periódicas, utilizando convenientemente a solução 

desenvolvida nesta tese para a regularização das séries temporais atípicas, 

conforme abordado no subitem 4.2. 

A solução expressa no parágrafo anterior também poderia ser usada, se 

necessária, para as variáveis geradoras de movimento, fazendo as adequações 

pertinentes. 

Considerando os casos citados, poder-se-iam obter modelos a partir de 

séries correlacionadas do mesmo pólo de explotação ou entre séries 

correlacionadas entre diferentes pólos, assim, como de séries correlacionadas entre 

pólos de extração e zonas de pouca extração ou virgens. A escolha das séries a 

serem correlacionadas ficaria em função dos objetivos parciais ou finais desejados. 
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O autor acredita que, feita uma escolha adequada das variáveis a serem 

correlacionadas, pode-se obter modelos funcionais, que podem dar uma informação 

valiosa do comportamento do aqüífero, do ponto de vista geotécnico e geomecânico, 

que coadjuvará a tomada de decisões para uma melhor explotação e proteção do 

Aqüífero Guarani, assim como para a conservação das áreas que ele ocupa nessa 

grande extensão do continente Sul-Americano. 

Na aplicação da metodologia desenvolvida, a maior complexidade para sua 

aplicação é na mineração subterrânea pelo volume, variabilidade e complexidade 

das escavações. Como aplicação mais versátil se pode afirmar que é o exemplo do 

Aqüífero Guarani, por estar constituído por um maciço rochoso interligado através da 

água subterrânea, ocupando uma grande extensão, com diferentes níveis de 

explotação da água. 
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7. CONCLUSÕES 

1. A regularização das séries temporais atípicas é um fator indispensável para a 

análise dos dados coletados, que permitiu todo o desenvolvimento posterior 

da metodologia proposta e sua validação. 

2. No túnel Externo, uma quantidade significativa de modelos estão 

caracterizados pelas correlações defasadas constituídas pelos termos BnXtn. 

Acredita-se que estas estruturas dos modelos são conseqüências do método 

construtivo, consistente na abertura por etapas dos túneis laterais onde as 

tensões são relaxadas ao longo do tempo. Conseqüentemente, os termos 

BnXtn comportam-se como amortecedores do movimento. 

3. No túnel Rebouças, um numero significativo de modelos foram obtidos, 

fundamentalmente, pelas correlações defasadas, constituídas pelos termos 

BnXtn. Observa-se que nestas correlações predominam os membros das 

defasagens extremas; considera-se que estes modelos estão caracterizados 

pelas mudanças das características geomecânicas do maciço pela aplicação 

de injeções ao se obter uma solidificação do maciço. Conseqüentemente, os 

termos BnXtn comportam-se como retardadores do movimento.. 

4. No túnel de Ligação do poço de acesso ao túnel de Estação Higienópolis as 

estrutura dos modelos resultantes dependem, somente, da correlação 

instantânea, constituída pelo termo B0Xt. Considera-se que isto ocorre porque 

este túnel, de grande porte, foi construído à seção completa, onde se 

desenvolveram grandes deslocamentos de forma consecutiva ao longo do 

tempo. Conseqüentemente, o termo isolado B0Xt constitui um acelerador do 

movimento. 

5. O grau de interpretação dos modelos obtidos nesta tese de doutorado, irá a 

depender do conhecimento, por parte do pesquisador, de informações 

pertinentes no período de construção e a caracterização geomecânica do 

maciço em função do avanço da obra subterrânea. 

6. Na validação da metodologia desenvolvida foram obtidos modelos em 

unidades amostrais por seções, por referenciais espalhados e em coluna, o 

que permite sua aplicação, além dos túneis, em outros setores da construção 

civil e em setores da indústria extrativa. 
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7. A metodologia desenvolvida pode ser aplicada a túneis de grande porte, 

assim como também, à mineração subterrânea, a barragens de rejeitos, na 

explotação petrolífera e na explotação e proteção de aqüíferos naturais. 

8. A metodologia desenvolvida possibilita a previsão do presente em função do 

comportamento passado, ou então, a previsão do presente em função do 

comportamento passado e presente juntos. Salientando que o presente é 

considerado um termo relativo, pelo que poderia ser considerado, também, 

como o futuro imediato na hora da interpretação dos modelos de previsão. 

9. Como resultado do desenvolvimento desta tese de doutorado fica confirmada 

a hipótese de trabalho proposta, ou seja: “a interpretação geomecânica de 

modelos inferenciais, obtidos por meio de correlações cruzadas de séries 

temporais fundamentadas em métodos da estatística clássica”. 
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