
Resumo 

Nesta dissertação de Mestrado, pretende-se contribuir para o avanço dos conhecimentos no âmbito 

do controlo da segurança estrutural de túneis ferroviários, nomeadamente dos túneis antigos, tendo 

sido desenvolvido um sistema de bases de dados e de conhecimento, para estas obras, que permite 

tomadas de decisão mais fundamentadas no que respeita a recomendações a efectuar para 

diagnóstico e reabilitação das obras.  

O trabalho inicia-se por uma introdução à problemática dos túneis ferroviários, com especial destaque 

para os problemas relativos à deterioração dos túneis antigos. Apresenta-se, ainda, uma descrição da 

evolução dos túneis ferroviários em Portugal. Seguidamente abordam-se as questões relativas ao 

controlo da segurança, sendo destacados os aspectos relativos às metodologias de inspecção e 

auscultação.  

Para além da síntese de conhecimentos referida foi desenvolvido um sistema computacional que 

permite por um lado, uma manipulação adequada da informação existente sobre os túneis ferroviários 

em Portugal e, por outro, uma avaliação do controlo da segurança destas obras com base em 

sistemas baseados em conhecimento. Para tal foi feita uma revisão de conhecimentos no que 

respeita a utilização de técnicas de inteligência artificial e uma sistematização do conhecimento 

disponível relativo aos túneis ferroviários, tendo sido estabelecido um conjunto de redes causais que 

relacionam as informações obtidas pela inspecção das obras e os conhecimentos existentes com os 

principais fenómenos que a informação permite evidenciar. A identificação dos cenários relativos a 

situações anómalas foi feita através do conhecimento acumulado por especialistas no controlo da 

segurança de túneis ferroviários, aos quais foi associado uma série de recomendações de acções 

correctivas ou de reabilitação das obras.  

O sistema desenvolvido foi aplicado ao caso do túnel de São Bento, na proximidade da estação do 

mesmo nome, na cidade do Porto. É uma obra de grande complexidade por apresentar vários ramais 

junto à estação e atravessar um meio urbano densamente povoado. Por isso, tendo em vista uma 

análise do controlo da segurança da obra, foi efectuada uma extensa análise do comportamento 

estrutural das secções mais representativas com base no uso de modelos de cálculo por elementos 

finitos.  

Na aplicação do sistema desenvolvido ao túnel foi implementada a rede da presença da água. Os 

resultados obtidos com esta aplicação permitem-nos concluir da importância de metodologias de 

apoio computacionais com base em técnicas de inteligência artificial no controlo da segurança de 

túneis ferroviários.  



Abstract 

This MSc thesis is a contribution to the structural safety control of railway tunnels, mainly of old 

tunnels. For these works a data-base and a knowledge-based system were developed. It permits to 

assist decision making in a more adequate way in order to found the diagnosis, and measurements for 

the rehabilitation of the tunnels.  

In the first part of this work an introduction to the problems of railway tunnels is made, focusing the 

problems related to the old tunnel deterioration. A description of the evolution of Portuguese railway 

tunnels is also presented. In the sequence, in the second part, questions related to safety structural 

control are analysed, with special emphasis in the inspection and observation methodologies.  

Following the state-of-the art referred, a computational system was developed which permits in one 

hand to manipulate the existing data of Portuguese railway tunnels and the other hand the evaluation 

of the structural safety of these works with knowledge-based systems. For the development of this 

software intelligence artificial techniques were reviewed, as well as the systematisation of the existing 

knowledge on railway tunnels. A set of causal networks is settled which relates the information 

obtained through visual inspections and the existing knowledge about the main phenomena identified 

by this information. The damage identification is based on the accumulated knowledge of specialists in 

this domain and a series of recommendations is associated for the reparation and rehabilitation of 

these structures.  

The software was applied to the São Bento railway tunnel, in Porto, Portugal. It is a very complex 

underground structure. The tunnel crosses an old urban area densely populated and has several 

galleries near the São Bento station. For that reason in the framework of the safety structural control, 

finite element calculations at several sections were also performed in order to deepen the knowledge 

about the structural behaviour of the tunnel.  

In the application of the developed software to the tunnel was implemented the casual network due to 

the presence of the water. The results obtained with this application permitted to conclude about the 

importance of support methodologies based on artificial intelligence techniques in the safety control of 

railway tunnels.  


