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RESUMO 

 

O presente trabalho objetiva avaliar, por meio de ensaios bibliográficos, as 

contribuições das atuais tecnologias e soluções construtivas quanto às 

funcionalidades, métodos executivos, redução de impactos e gestão de riscos em 

obras subterrâneas, relacionando e verificando a evolução dos principais aspectos 

ligados ao planejamento, projeto, execução e ocupação destas estruturas. Desde 

períodos remotos, as formas de escavação e o uso das obras subterrâneas surgiram 

e desenvolveram-se, baseados em necessidades locais e culturais de cada povo, 

bem como, nas condições geológicas locais. Com o passar do tempo, novas 

necessidades surgiram em função do crescimento e expansão das civilizações e as 

obras subterrâneas também evoluíram suas características para atender às novas 

demandas, seja por infra-estrutura ou transposição de obstáculos naturais. O 

trabalho relata como a crescente urbanização e a ocupação desordenada dos 

espaços trouxeram à tona novas formas de planejamento e ocupação do espaço 

subterrâneo, de forma compartilhada e otimizada em suas funções. Quanto aos 

principais aspectos ligados ao projeto e execução, aborda-se como a evolução 

tecnológica tem exercido um papel fundamental e positivo, impactando, de forma 

direta ou indireta, das primeiras investigações ao pós-obra, promovendo avanços em 

materiais, processos, técnicas, métodos construtivos, análises e monitorações. 

Especialmente em áreas densamente urbanizadas, frente às conseqüências 

danosas e custos que podem advir de eventos extraordinários e incertos, as 

ferramentas de gestão de riscos, desde o projeto, passando pelos riscos geológicos 

à concretização do empreendimento, têm fornecido as análises necessárias ao 

controle sobre as causas e as ações para mitigação de seus impactos. Leis 

ambientais mais rígidas e auditorias ambientais têm contribuído para quebrar velhos 

paradigmas e promover a sustentabilidade na execução dos projetos, por meio de 

ações responsáveis em relação à obra e seu entorno. Em meio a essa evolução, 

destaca-se, ainda, a revolução promovida pelas modernas tuneladoras mecanizadas 

e os grandes desafios impostos à engenharia, diante dos novos projetos e 

necessidades ocasionadas pela crescente urbanização. 

Palavras-chave: Evolução. Tecnologias. Urbanização. Gestão. Sustentabilidade.  
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ABSTRACT 

 

The present study aims to evaluate, by bibliographical essays, the contributions of 

current technologies and constructive solutions regarding functionality, 

executive methods, impacts reduction and management risk in underground 

structures, relating and checking the evolution of the main aspects linked to structural 

planning, project, implementation and occupancy. Since ancient times, the 

excavation forms and underground structures methods have emerged and developed 

based on local needs and culture of each people, as well as the local geological 

conditions. In the course of time, new needs have arisen due to the growth and 

expansion of civilizations and underground works have also evolved its 

characteristics to fulfill new demands, whether for infrastructure or transposition of 

natural obstacles. The study reports such as increasing urbanization and sprawl 

spaces brought to light new ways of underground space planning and occupation in 

shared and optimized functions. As to the main aspects related to the design and 

implementation, we discuss how improvements in technology have had a 

fundamental and positive role, impacting, directly or indirectly, of the first 

investigations to post-work, promoting advances in materials, processes, 

techniques, construction methods, analysis and monitoring. Especially in densely 

urbanized areas, in harmful consequences and costs that may be caused by 

extraordinary and uncertain events, the management risk tools, from project, through 

the geological risks to the project achievement, it has provided the necessary tests to 

control and mitigation of its impacts. Stricter environmental laws and environmental 

audits have helped to break old paradigms and promote sustainability in the projects 

implementation through responsible actions in the work and its surroundings. Amid 

these developments, there´s also the revolutions promoted by modern tunnel boring 

machines and the major challenges to the engineering, compared to new projects 

and requirements caused by increasing urbanization. 

Keywords: Evolution. Technologies. Urbanization. Management. Sustainability. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Segundo dados da United Nations Population Fund (2011), de toda a 

população mundial, estimada em sete bilhões de habitantes, uma em cada duas 

pessoas vivem, atualmente, em centros urbanos. Pelas perspectivas, em 35 anos, 

duas em cada três pessoas viverão nos centros urbanos. Para atender a essa 

crescente demanda por habitação, emprego, saúde, alimentação, educação, 

transporte, lazer e outras necessidades, advindas desse novo contingente, será 

preciso prover maior infra-estrutura dentro dos espaços, por vezes já limitados, das 

grandes cidades. A ocupação ordenada do subsolo pode abrigar desde estruturas 

de serviços básicos, até múltiplas redes de transporte e outras funcionalidades, 

desonerando a superfície para fins mais nobres. 

Nesse sentido, as funcionalidades e métodos construtivos das obras 

subterrâneas registram avanços no atendimento às novas demandas – 

especialmente pela evolução tecnológica – abastecendo o setor de novas soluções 

técnicas, equipamentos, ferramentas e processos que representam maior segurança 

e agilidade.  

Tais evoluções, presentes do planejamento à construção, passando pelos 

recursos materiais, pela gestão de riscos e meio-ambiente, além de outros avanços 

em pesquisa e tecnologia, têm convergido para revolucionar os projetos de obras 

subterrâneas.   

 

1.1 OBJETIVOS  

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar as contribuições das atuais tecnologias e soluções construtivas, 

quanto às funcionalidades, métodos executivos, redução de impactos ambientais e 

gestão de riscos em obras subterrâneas, especialmente túneis, em áreas 

densamente urbanizadas. 
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1.1.2 Objetivos Específicos 

 

Relacionar e verificar a evolução dos principais aspectos relacionados ao 

planejamento, projeto, execução e utilização das obras subterrâneas. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

As obras subterrâneas sempre se mostraram alternativas providenciais, 

especialmente em áreas urbanizadas, por possibilitarem menor interferência na 

paisagem urbanística, poucas desapropriações, baixo nível de degradação do 

espaço urbano, preservação do patrimônio histórico, cultural, transposição de 

obstáculos naturais e possibilidade de uso compartilhado do espaço subterrâneo, 

desde que planejado e ordenado. Contudo, durante anos também propiciaram 

discussões acerca de seus custos e impactos negativos durante a construção, sejam 

interferências diversas com a superfície, recalques ou impactos ambientais. Por 

vezes, tais ocorrências podem estar associadas à falta de modernização, técnicas 

ultrapassadas e incompatibilidade dos métodos construtivos; erros na concepção, 

má execução, falta de monitoração ou falha na gestão de riscos. Justifica-se, 

portanto, estudar as contribuições, especialmente das atuais tecnologias, desde as 

primeiras investigações geológicas até os detalhes construtivos finais, com foco em 

maior qualidade, economia e segurança, da obra e seu entorno, ao se optar pelo 

método executivo mais adequado e ao se distinguir novos e melhores materiais, as 

mais avançadas soluções auxiliares, os atuais procedimentos executivos e de 

gestão.  

A evolução recente das técnicas de projeto, construção e monitoração, de 

acordo com Bastos e Kochen (2001), atualmente permitem a execução de obras 

subterrâneas em locais onde, anteriormente, pelas condições geológicas e 

interferências urbanas, seriam construídas obras de superfície, elevados ou valas a 

céu aberto. Ademais, segundo Herrenknecht e Bappler (2012), projetos de túneis 

impossíveis de se executar no passado, devido às condições geológicas 

extremamente complexas, encontram-se atualmente em planejamento, construção 

ou já em operação, graças a atual tecnologia das tuneladoras. 

Destacar soluções que permitam reduzir ou mitigar parte dos riscos e 

impactos negativos a curto, médio e longo prazo como danos às estruturas, 
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interrupção do trânsito ou poluições ambientais, são condutas que precisam ser 

propagadas e incentivadas, aliando desenvolvimento urbano à qualidade de vida e 

sustentabilidade. Quanto aos riscos geológicos envolvidos, segundo Pastore (2009), 

estes devem ser controlados, ao custo de graves acidentes com perdas materiais e 

humanas, além dos custos adicionais com acréscimos de materiais, tratamentos, 

multas e atrasos contratuais.  

Quanto à gestão ambiental, segundo Ribeiro Neto e Kochen (2000, p.55): 

“Uma obra subterrânea, [...], deve ser projetada e construída de forma que seja 

possível controlar e manter em níveis aceitáveis a construção e o impacto ambiental 

a curto, médio e longo prazo”. O aumento das restrições legais e ambientais tende a 

impor sérias restrições aos processos e métodos executivos que apresentem 

impactos que não possam ser delineados e controlados. 

 

1.3 METODOLOGIA  

 

O instrumento de pesquisa utilizado na elaboração deste trabalho será a 

pesquisa bibliográfica. 

Por meio deste instrumento, serão destacadas e analisadas as informações 

acerca da evolução dos principais aspectos concernentes ao planejamento, projeto, 

execução e utilização de obras subterrâneas, avaliando-se as contribuições das 

atuais tecnologias e soluções construtivas, quanto às novas funcionalidades, 

métodos executivos, redução de impactos ambientais e gestão de riscos em obras 

subterrâneas. 

O presente trabalho restringir-se-á às conclusões advindas do debate das 

idéias e fatos expostos pelos autores pesquisados, de forma a alcançar os objetivos 

propostos, não avançando, portanto, no campo das novas experimentações. 

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

A Seção 1 apresentará a Introdução, que é composta pelos seguintes itens: 

Introdução; Objetivos; Justificativa e Metodologia. 

A Seção 2 trará a evolução histórica das obras subterrâneas, especialmente 

túneis, revelando o cenário atual e perspectivas futuras, quanto aos conceitos de 
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planejamento, ocupação, utilização e contribuição à mobilidade dos grandes centros 

urbanos. 

A Seção 3 abordará os conceitos principais tratados no planejamento, projeto 

e execução das obras subterrâneas, das primeiras investigações ao 

acompanhamento técnico e monitoração. 

A Seção 4 tratará a gestão de riscos e a prevenção de impactos ao meio 

ambiente, advindos das escavações, em especial, nas áreas limítrofes;  

A Seção 5 abordará a evolução dos métodos mecanizados, suas aplicações, 

vantagens e desafios, com especial menção à tuneladora utilizada pela Companhia 

do Metropolitano de São Paulo, para escavação de parte dos túneis da Linha 4 - 

Amarela. 

A Seção 7 trará as conclusões do trabalho, bem como, uma recomendação 

para pesquisas futuras. 
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2 PLANEJAMENTO E USO DO ESPAÇO SUBTERRÂNEO: HISTÓRICO E 

EVOLUÇÃO 

 

A presente seção apresenta, em seu primeiro tópico, um breve resumo 

baseado no histórico disponibilizado no site da International Tunnelling and 

Underground Space Association (2011), exceto pelas demais citações, buscando 

retratar o surgimento e a evolução das obras subterrâneas, quanto aos conceitos de 

uso e planejamento ao longo dos tempos no mundo e, também, no Brasil. O último 

tópico aborda o panorama atual acerca dos conceitos citados, algumas soluções e 

tecnologias aplicadas ou disponibilizadas, bem como, tendências futuras. 

 

2.1 CARÁTER EVOLUTIVO 

 

Desde os tempos mais antigos, a história da ocupação dos espaços 

subterrâneos remonta à satisfação de determinadas necessidades das civilizações, 

dentre as quais, abrigo contra intempéries e proteção encontradas, inicialmente, nas 

cavernas. As primeiras obras subterrâneas, no entanto, foram minas, escavadas 

com pedras afiadas, a partir da necessidade do homem pela extração do minério, 

em especial o quartzo, usado na fabricação de utensílios e armas. (UBIERNA, 1990 

apud MAFFEI, 2012).  

Segundo informações disponibilizadas pela International Tunnelling and 

Underground Space Association (2011), a mina considerada a mais antiga – datada 

de 40.000 a.C. – foi escavada manualmente pelos homens de Neandertal, no monte 

Bomvu, África. Com a descoberta do fogo, aperfeiçoaram-se as técnicas de 

escavação pelo uso do gradiente térmico, para explosão de rochas. Por vezes, ao 

longo da história, diferentes civilizações escavaram túneis e outros espaços 

subterrâneos para fins religiosos. Em outros casos – como no século 10 a.C.  – 

serviram como canalizações de fontes para transportar água até as cidades, como 

no caso dos canais construídos entre os rios Tigre e Eufrates. Na Índia e na China, 

mosteiros e templos budistas foram esculpidos em montanha ou rocha. 

Posteriormente, o Império Romano trouxe intenso desenvolvimento às obras 

subterrâneas com a construção de minas e túneis para estradas, para 

abastecimento de água, esgoto, drenagem e túmulos militares. A idade média, por 
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sua vez, trouxe grandes avanços na área de mineração e construção de fortalezas 

subterrâneas, com objetivos defensivos. 

 Durante o período renascentista, Da Vinci concebeu espaços subterrâneos 

nos seus projetos de urbanismo e considerava a possibilidade de tunelamento 

através das montanhas, para o transporte de água. Mais tarde, a revolução industrial 

do século 19 abriu caminho para um grande desenvolvimento na construção de 

estruturas subterrâneas, especialmente túneis, devido à grande demanda por 

transporte ferroviário após a invenção , em 1825, do motor a vapor, força motriz das 

locomotivas à época. As linhas ferroviárias cortaram a Europa, levando adiante a 

necessidade de escavar túneis para travessia de montanhas, como no caso dos 

túneis transalpinos. Contudo, foi somente no final daquele século, em 1863, com a 

construção do metrô londrino, que se deu a partida para um novo modelo de 

transporte em massa, sob as cidades. A partir dele, vieram os de Paris, Viena, 

Estocolmo e outros. 

 Chega-se então, a meados do século 20, à evolução dos automóveis e, 

consequentemente, ao grande desenvolvimento da engenharia rodoviária e seus 

numerosos túneis urbanos e interurbanos. Em 1980, a conclusão do túnel rodoviário 

Gotthard, com seus 17 quilômetros, o tornaram o maior túnel rodoviário do mundo, à 

época, posto atualmente ocupado pelo Túnel de Laerdal, com seus 24,5 

quilômetros, entre Laerdal e Aurland, na Noruega, concluído no início do século 21. 

Em 1982, a Noruega – um dos principais países em tecnologia de construção de 

túneis – constrói seu primeiro túnel rodoviário submarino, ligando o continente à ilha 

de Vardo. Por fim, os últimos anos do século passado foram marcados pela 

construção das linhas ferroviárias de alta velocidade, com características de baixa 

declividade e raios longos, culminando na execução de túneis profundos e longos 

como o Túnel Seikan, no Japão, sob o estreito de Tsugaru, em 1983, com 54 

quilômetros de extensão. Porém, o grande marco da engenharia de túneis no século 

passado foi a construção do Túnel da Mancha, ou Eurotúnel, inaugurado em 1994, 

ligando Inglaterra e França, com 51 quilômetros de extensão, dos quais, 38 

quilômetros abaixo do fundo do mar, escavados com tuneladoras.  

A generalização das linhas de alta velocidade ferroviária por toda a Europa, 

combinada às condições geométricas exigentes, pavimentaram o caminho para o 

desenvolvimento do tunelamento mecanizado e o advento de máquinas cada vez 

mais modernas. Ainda em construção, o Gotthard Base Tunnel, na Suíça, ligará 
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futuramente o município de Erstfeld, ao norte, até Bodio, ao sul, através dos Alpes. 

Quando concluído, em 2017, será o mais longo túnel do mundo, com 57 quilômetros 

de extensão e o mais profundo túnel ferroviário construído até a data. 
  

 

 

No Brasil, conforme explanado por Celestino e Rocha (2011), o 

desenvolvimento da indústria do tunelamento tem início somente a partir da segunda 

metade do século 19, todo planejado e conduzido, à época, por profissionais 

estrangeiros. Contudo, o marco do desenvolvimento da moderna engenharia de 

túneis no Brasil se dá somente no século 20, mais precisamente no final da década 

de 1960, com o planejamento e a construção de linhas do metrô nas cidades de São 

Paulo – como ilustrado pela Fotografia 1 – e Rio de Janeiro.  

 

Fotografia 1 – Construção da Linha 1 do  
Metrô de São Paulo 

 
 Data: [196-] 
 Fonte: METRÔ/SP Memória. 2009. CD-ROM 

 

Atualmente, o cenário brasileiro é favorável à expansão das obras 

subterrâneas, sobretudo no setor de infra-estrutura e transportes, por sua demanda 

represada durante anos de crescente urbanização. O país passa por uma fase de 

crescimento econômico e prepara-se para sediar a Copa do Mundo de Futebol no 

ano de 2014 e as Olimpíadas, na cidade do Rio de Janeiro, em 2016. Por esses e 
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outros motivos, investe-se no setor como há muito não se via, porém, a falta de 

planejamento e a carência de investimentos dos anos passados trazem à tona suas 

conseqüências, como a falta de mobilidade em função do trânsito caótico dos 

grandes centros, ocasionada pelo uso predominante dos meios de transporte 

individuais em detrimento do transporte público mal gerido. Os congestionamentos 

acabam por trazer outras conseqüências danosas, como impactos ao meio-ambiente 

e à saúde da população dos grandes centros urbanos. 

 

2.2 PLANEJAMENTO: PANORAMA ATUAL E TENDÊNCIAS 

  

A crescente urbanização, em especial dos países em desenvolvimento, traz à 

tona a carência por maior infra-estrutura, seja por transporte, habitação, serviços ou 

lazer, por exemplo. Nesse contexto, se houver diretrizes para a ocupação do 

subsolo, as obras subterrâneas podem contribuir com os esperados benefícios 

sociais, ambientais e também estéticos, quanto aos impactos visuais. 

A International Tunnelling and Underground Space Association Committee on 

Underground Space (2010), cita a falta de planejamento passado, no uso do espaço 

subterrâneo, como responsável pela subutilização desse espaço nos dias atuais. 

Também pode ser elencado como um dos fatores mais impactantes nos projetos, 

dado os usuais conflitos com instalações existentes, gerando maior número de 

desvios, desapropriações, remanejamentos e outros impactos, além dos inicialmente 

previstos, tendo como conseqüência o aumento do custo agregado. É preciso haver 

diretrizes previamente traçadas pelo poder público, para uso do espaço subterrâneo, 

em um panorama mais amplo, ou seja, os futuros projetos não devem ser tratados 

individualmente, mas coordenados, visando sua racionalização ou o 

compartilhamento dos recursos, sejam estes: o espaço, a localização, acessos, 

serviços disponíveis e outros; de forma a alterar o cenário desordenado atual para 

um cenário mais harmonioso e sustentável de desenvolvimento futuro. 

Como alternativa, as estruturas multifuncionais são atualmente consideradas 

exemplos de abordagens modernas de planejamento e uso do espaço subterrâneo, 

de forma compartilhada e eficiente, na redução dos custos de operação e 

manutenção, fator que pode ser decisivo para a viabilidade do empreendimento. Os 

autores Laughton e Elioff (2008) destacam uma alternativa, em desenvolvimento por 

um consórcio norte-americano e pesquisadores finlandeses, para melhorar o 
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aspecto econômico das obras subterrâneas, combinando redes de utilidades 

múltiplas em um único túnel, denominado Smart Space. Objetiva-se viabilizar 

sistemas e programas multiusuários que permitam acesso, ocupação, manutenção e 

monitoração, sem comprometer a independência operacional e compartilhando os 

custos do ciclo de vida entre as entidades individuais. 

Dentro do conceito de estruturas multifuncionais, cabe destacar o projeto Multi 

Purpose Deep Tunnel (MPDT) de Jacarta, Indonésia, descrito por Lanti (2008), 

conforme proposta do Órgão Regulador do Suprimento de Água da cidade de 

Jacarta e submetida ao governo local para estudos de impacto e viabilidades, 

técnica e econômica. A solução consistirá, basicamente, na implantação de uma 

rede de túneis, atuando de forma integrada a sistemas que incluam tecnologias de 

mitigação de inundações, gestão de recursos hídricos e engenharia de tráfego, de 

forma a atacar problemas críticos ainda não devidamente tratados. A idéia foi 

baseada em projetos similares já implantados, com sucesso, nas cidades de 

Chicago – projeto Tunnel and Reservoir Plant (TARP) – e, em particular, Kuala 

Lumpur – Stormwater Management and Road Tunnel (SMART). Parte de um esforço 

sustentável que propicia, entre seus principais benefícios: controle dos picos de 

inundação, melhorias na gestão das águas residuais, propiciando tratamento e 

reaproveitamento; alívio ao tráfego urbano sem maiores ocupações, por 

proporcionar a utilização dos túneis como estradas pedagiadas e dutos para 

passagem de utilidades. 

A Fotografia 2 ilustra uma seção típica do túnel SMART de Kuala Lumpur, em 

operação. Em condições normais, ou seja, quando o fluxo de água proveniente das 

chuvas é baixo, a água não é desviada para o túnel. Nas tempestades moderadas, o 

fluxo de água é desviado para a parte inferior, logo abaixo do tráfego de veículos. 

Finalmente, em condições de chuva severa, o túnel é completamente fechado para 

os veículos e passa a operar, apenas, como escoamento para a água, em sua 

capacidade máxima, quando toda a água é desviada para as demais seções, que 

juntas proporcionam três milhões de metros cúbicos de espaço para essa utilização. 

Após a limpeza, em 48 horas o túnel é reaberto ao tráfego. 
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Fotografia 2: SMART Tunnel em teste operacional 

 
Data: 29/01/2007 
Fonte: Wikipedia 
(http://en.wikipedia.org/wiki/SMART_Tunnel#Stormwater_tunnel)  

 

Outros conceitos podem ser adicionados ao MPDT de Jacarta, conforme 

destaca Lanti (2008), como a instalação de equipamentos biodigestores – 

aproveitando-se da integração com a rede de esgotos – para processamento do 

biogás, geração de energia e reaproveitamento dos sólidos como fertilizantes 

orgânicos. 

Outras abordagens interessantes quanto ao planejamento e uso 

compartilhado do espaço subterrâneo têm sido introduzidas por países europeus, 

conforme destacado pelo International Tunnelling and Underground Space 

Association Committee on Underground Space (2010). Na Holanda, cidades como 

Arnhem e Zwolle, têm adotado novos modelos para estudo desse espaço, em meio 

urbano, que consistem em dividir, identificar e classificar o plano subterrâneo em 

camadas, conforme a profundidade, para, a partir da análise de uma possível 

interação entre as funções desenvolvidas nas camadas, identificar oportunidades de 

exploração e o desenvolvimento de projetos integrados, conforme mostrado pela 

Ilustração 1. A cidade de Helsinki, na Finlândia, foi mais além e introduziu um plano 

diretor específico para o subterrâneo, cujos objetivos consistem, não somente em 

indicar os espaços disponíveis para uso, mas, em preservar ou reservar espaço para 

utilizações futuras. 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/SMART_Tunnel#Stormwater_tunnel
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Ilustração 1: Identificação de camadas  
no plano espacial. 

 
Fonte: International Tunnelling and  
Underground Space Association  
Committee on Underground Space (2010). 

 

Percebe-se que, desde o período antigo até o presente século, a história do 

desenvolvimento das construções subterrâneas, em diferentes regiões, sempre 

esteve diretamente relacionada às necessidades e desafios diversificados – 

impostos às diferentes civilizações, no decorrer dos séculos – pelas condições 

geológicas, de desenvolvimento e aspectos culturais de dada região, conforme 

detalhado nos parágrafos anteriores. Pode-se atribuir, em parte, a este fator, a 

diversidade e a variedade dos projetos e métodos construtivos desenvolvidos. Nos 

próximos anos, as soluções de estruturas multipropósitos ou multifuncionais 

tenderão a ganhar maior espaço, por explorarem conceitos desprezados no 

passado, porém, cada vez mais importantes, em termos de ocupação racional e 

otimizada do espaço subterrâneo, interferindo para a viabilidade e concretização de 

futuros projetos.  
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3 PRINCIPAIS ASPECTOS DE PROJETO E EXECUÇÃO 

 

Esta seção aborda o histórico e a evolução presentes na solução dos 

principais desafios impostos aos projetistas e construtores de obras subterrâneas, 

da influência de fatores geológicos às melhores práticas e ferramentas de 

monitoração, passando pelas escolhas do método construtivo, materiais 

empregados e sistemas auxiliares. 

 

3.1 GEOTECNIA 

 

Em um projeto de obra subterrânea é especialmente importante prever o 

comportamento do maciço a escavar, no entanto, usualmente revela-se uma tarefa 

complexa dispor todas as informações acerca do tipo de solo a ser escavado, por 

suas características heterogêneas. Caberá à engenharia geotécnica proceder à 

análise desse subsolo, que não se restringe à simples investigação geológica obtida 

por meio das sondagens, mas à utilização de modelos simplificados, nos quais se 

buscará compreender o comportamento do maciço na vida real e como se 

processará sua interação com as demais estruturas, ainda que muitas equações não 

representem por completo sua complexidade.  

A geotecnia é uma disciplina intimamente ligada ao projeto e execução das 

obras subterrâneas, dada a importância em se interpretar as variâncias e as 

influências dos comportamentos dos solos e rochas, além da necessária intervenção 

deste profissional nas diversas etapas executivas destes tipos de obra. Este, em 

suas análises, tradicionalmente sempre esteve apoiado nos conceitos da Mecânica 

dos Solos – desenvolvidos por Terzaghi – na Teoria da Elasticidade e nas teorias de 

análises limite, conforme destaca Mendonça (2005), que reconhece a importância do 

conhecimento das práticas e técnicas consagradas com o tempo, no entanto, sugere 

uma mudança na forma de abordar os problemas em engenharia geotécnica. O 

grande avanço e a maior disponibilidade dos recursos computacionais faz jus à 

utilização de modelos constitutivos mais completos para a caracterização dos solos, 

que, aliados à utilização de ferramentas computacionais para o cálculo de elementos 

finitos, são capazes de reproduzir, de forma mais representativa e satisfatória, o 

comportamento dos solos, promovendo significativa melhoria e precisão nos dados 

apresentados. Da mesma forma, Sterling e Godard (20--) também apontam para a 
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necessidade de melhor conhecer e representar o meio geológico, no entanto, 

reivindicam também a sua integração com dados de estruturas existentes, sendo 

considerado um ponto crítico, especialmente em áreas urbanizadas.  

Ao longo dos anos, para representar o comportamento dos solos, vários 

modelos constitutivos foram introduzidos, baseados em observações e ensaios 

laboratoriais. Alguns deles são, relativamente, muito simples e até mesmo 

imprecisos, como apontado por Mendonça (2005), na reprodução destes 

comportamentos. Porém, era justamente essa simplicidade na obtenção dos 

parâmetros e interpretação dos resultados que, no passado, justificava a utilização 

dos mesmos. Modelos mais completos, por vezes, também eram muito complexos 

em suas análises, afastando-se da interpretação imediata, sendo sua utilização, por 

vezes, discutível, o que evoluiu com o passar dos tempos. Com o advento das novas 

ferramentas computacionais, sempre em constante evolução, Mendonça (2005) 

destaca as vantagens e justifica o uso de modelos constitutivos mais completos e 

avançados, utilizando-os em um software de modelagem por elementos finitos, 

desenvolvido pelo Massachussets Institute of Technology (MIT), no qual os 

resultados mostram-se mais próximos da realidade em relação às previsões obtidas 

com a utilização dos métodos tradicionais. Alerta-se, no entanto, para a importância 

em se utilizar modelos bem calibrados: 

  

Entende-se por um modelo bem calibrado, aquele que reproduz 

adequadamente as condições de contorno e cujos parâmetros de 

entrada utilizados sejam representativos do problema analisado 

(MENDONÇA, 2005, p.93). 

 

Da mesma forma, deve-se atentar, com muito critério, para o uso de modelos 

de complexidade adequada, de forma a não perder o controle sobre as análises 

realizadas perante algo extremamente complexo, que não possa ser aferido ou 

interpretado. 

   

3.2 INFLUÊNCIA DA ÁGUA 

 

Durante o processo de escavação das obras subterrâneas, é comum deparar-

se com zonas saturadas do subsolo, por onde a água circula ou permanece 
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armazenada. São os denominados aquíferos, como mostrados pelas Ilustrações 2 e 

3, de pressão igual ou superior à atmosférica, classificados como livres ou 

artesianos, respectivamente. 

 

Ilustração 2: Aquíferos livres. 

 
Fonte: ALONSO (2007 p. 17) 

 

Ilustração 3: Aquífero artesiano natural 

 
Fonte: ALONSO (2007 p. 17) 

 

Para a obtenção dos níveis de água, ou de sua variação, utilizam-se 

ferramentas, tais como: medidor de nível de água, no caso dos aquíferos livres, ou, 

piezômetros, em ambos os casos. 

Conforme destacado por Alonso (2007), os solos são materiais heterogêneos 

compostos por uma fase sólida, os grãos e uma fase fluida, constituída por 

partículas de ar e água. A vazão de água em regime laminar ou baixas velocidades, 

através do solo, é governada pelo Coeficiente de Permeabilidade (k) deste e pode 

ser obtida pela aplicação da Lei de Darcy, conforme experimento formulado por 

Henry Darcy, em 1856. O coeficiente de permeabilidade, por sua vez, sofre 
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influência da porosidade do solo, do tamanho dos grãos, de seu arranjo estrutural, 

do grau de saturação, da temperatura e densidade da água e pode ser determinado 

de forma empírica, para o caso de uma avaliação preliminar; mediante ensaios 

laboratoriais, pelo uso de permeâmetros; ou ainda, em campo, sendo este último o 

mais indicado e defendido por Alonso (2007), pois, embora não padronizados, seus 

resultados não são influenciados pelas operações de retirada dos testemunhos de 

amostragem dos solos que, geralmente, afetam a porosidade destes; além de 

permitirem melhor abrangência da área. Dos ensaios de campo destacam-se, por 

serem os mais empregados: os ensaios de infiltração, pela introdução de água em 

um furo de sondagem até a obtenção de um nível constante medindo-se, 

posteriormente, a vazão; e os ensaios de bombeamento, nos quais a vazão é obtida 

pela retirada de água de um poço até a estabilização do nível rebaixado, medido por 

meio de piezômetros. A Ilustração 4 apresenta uma ordem de grandeza, para efeitos 

práticos, quanto à avaliação da permeabilidade do solo. 

 

Ilustração 4: Ordem de grandeza (preliminar) de k para diferentes solos. 

 
 Fonte: ALONSO (2007, p. 25) 

 

A presença da água durante as operações de escavação permanece como 

algo indesejado, sendo tratado por técnicas usuais de drenagem. rebaixamento do 

nível de água ou, mais recentemente, pelo uso do pre-grouting. O correto combate à 

presença de água, especialmente durante a fase de escavação das obras 

subterrâneas, não raro, torna-se um fator determinante para o sucesso da 

empreitada, dados os inúmeros transtornos que podem ocorrer, por exemplo, em 

função do carreamento do maciço – especialmente no caso dos solos granulares – 

podendo resultar em perda de suporte da escavação, recalques na superfície, 

afundamento de passeios, rompimento de dutos, tubulações e outras consequências 

indesejáveis. 
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3.2.1 Controle da água em escavações 

 

O processo de rebaixamento do nível de água do subsolo é aplicável quando, 

de acordo com as análises preliminares, ou mesmo, durante a fase de escavação de 

uma obra subterrânea, atinge-se uma zona de aquíferos onde métodos de 

impermeabilização, a exemplo das geomembranas (como tratados mais adiante), 

ainda não são aplicáveis. No entanto, tal procedimento, sem estudos adequados, 

pode resultar em recalques na superfície que, por sua vez, podem vir a causar 

danos permanentes em estruturas e edificações lindeiras. Conforme destaca Alonso 

(2007, p.79): 

[...] qualquer que seja o sistema de rebaixamento empregado, 

sempre haverá uma diminuição das pressões neutras no solo e, 

consequentemente, um aumento das tensões efetivas [...]. Esse 

acréscimo de pressão efetiva no solo pode causar (e muitas vezes 

causa [sic.]) recalques indesejáveis às estruturas situadas no raio de 

influência do rebaixamento. 

 

Torna-se imprescindível, portanto, a adoção de métodos de controle do 

comportamento destes recalques e das estruturas afetadas, de forma a permitir a 

tomada de decisões ágeis, em favor da segurança destas estruturas, como será 

visto mais adiante, ao destacar-se a monitoração por meio da instrumentação. 

Os sistemas de rebaixamento a seguir relacionados foram descritos por 

Alonso (2007) e são considerados como de uso corrente. Os sistemas de 

rebaixamento por bombeamento direto, por ponteiras filtrantes, por poços injetores, 

ejetores ou por bombas submersas, devem incluir medidores de nível de água ou 

piezômetros para controle do nível freático e medidores de vazão; de forma a 

estabelecer um controle sobre estes parâmetros em relação aos critérios de projeto, 

inclusive, permitindo ajustes em campo, uma vez que as vazões obtidas pelo 

projeto, segundo fórmulas deduzidas a partir da Lei de Darcy, são apenas 

estimativas ou pré-dimensionamentos, segundo Alonso (2007), dadas as incertezas 

advindas da falta de precisão, devido às dificuldades na obtenção das variáveis em 

função da complexidade dos fenômenos envolvidos. Por fim, a opção por um dos 

sistemas ou pela combinação dos mesmos, dependerá de uma avaliação criteriosa 

das características do local, do solo e do nível de eficiência esperado para o 
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rebaixamento. Como alternativa ao rebaixamento e seus impactos, o pre-grouting 

apresenta-se com a finalidade de reduzir a permeabilidade, nas escavações em 

rocha, pela consolidação das fissuras e juntas do maciço rochoso.  

A redução da permeabilidade do maciço rochoso, especialmente em áreas 

urbanas e demais áreas sensíveis às flutuações nos níveis do lençol freático, torna-

se fundamental se considerarmos seus efeitos sobre as edificações e ao meio-

ambiente, por perturbar os biótipos existentes. O primeiro objetivo do pre-grouting é 

formar uma zona de permeabilidade reduzida em torno da periferia do túnel 

(GROVE; WOLDMO, 2012).  

O processo consiste em perfurar e injetar o material, que pode ser micro-

cimento, cimento comum ou sílica coloidal, em toda a circunferência na face da 

escavação do túnel, a cada passo de avanço, variando de 15 a 25 metros, em 

ângulos de 12 a 14 graus para fora do centro, formando barreiras de 360 graus em 

formato de trombetas, sobrepostas conforme requisitos especificados nos projetos, 

de forma que o material penetre na rocha, preenchendo as fissuras. Ainda, segundo 

Grove e Woldmo (2012), a técnica encontra-se em avançado estágio de 

desenvolvimento desde sua introdução, na década de 1970, na Noruega, tendo 

atingido um alto nível de tecnologia, tanto nos materiais quanto em equipamentos, 

sendo de uso corrente nos túneis noruegueses, nas últimas décadas. 

 

3.2.2 Impermeabilização das estruturas subterrâneas 

 

A razão de impermeabilizar uma obra subterrânea, além de proteger 

equipamentos e zelar por um ambiente seco, consiste em preservar as estruturas 

contra ações corrosivas das águas subterrâneas, entre outros efeitos agressivos. 

Para SAUER (2003), envolver a estrutura em uma membrana flexível é a 

única saída para uma impermeabilização efetiva, pois, movimentações constantes e 

permanentes da estrutura, em razão de variações de temperatura, umidade e outras, 

ocasionam fissuras por onde a água percola. Nesse sentido, as impermeabilizações 

em obras subterrâneas também evoluíram desde o uso das mantas betuminosas, às 

atuais geomembranas de Policloreto de Vinila (PVC), as quais possuem, por 

característica, elevada resistência à impactos, ao envelhecimento, à penetração de 

raízes, ao ataque de agentes agressivos do subsolo, além de serem recicláveis, 

auto-extinguíveis em caso de incêndio, fáceis de soldar por termo-fusão, aprovadas 
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para contato com a água de subsolo (normalmente mais ácida), estáveis às 

intempéries durante a aplicação, resistente aos vapores de água; possuem grande 

flexibilidade mesmo sob baixas temperaturas e alta estabilidade dimensional, 

podendo ser instaladas sob substrato seco ou úmido (SIKA, 2010). 

Antes da aplicação deve-se atentar para o corte de elementos pontiagudos, 

que possam danificar a manta; e para a regularização da superfície. Sua aplicação 

pode ser combinada à condução, de parte da infiltração, até um ponto de drenagem 

específico ou, à instalação de mangueiras, para posterior injeção de material 

expansivo. Antes da manta de impermeabilização, deve ser instalada uma manta de 

proteção do tipo geotêxtil, constituída por fibras sintéticas não biodegradáveis, 

resistentes à agressividade do subsolo, presas a estrutura por meio de discos com 

pinos de fixação. A Fotografia 3 ilustra a aplicação das mantas de PVC. As mantas, 

soldadas aos discos de PVC por equipamento manual, de ar quente, são 

transpassadas e lateralmente fixadas por soldas duplas, também feitas com ar 

quente. 

 

Fotografia 3: Instalação de mantas de PVC 

 
Data: 06/08/2007 
Fonte: Acervo próprio 

 

3.3 CONCRETO  

 

Assim como em outros contextos, também no mundo das obras subterrâneas 

o concreto exerce funções fundamentais, atuando como principal componente do 

sistema de suportes, seja temporário ou permanente, de cunho estrutural ou não 

estrutural, pré-fabricado, moldado in-loco ou projetado; participando no acabamento 

final e – combinado com outros elementos – na impermeabilização e estanqueidade 
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da estrutura. Integrado ao meio ambiente agressivo onde será aplicado, suas 

propriedades mecânicas e desempenho devem permanecer garantidos durante toda 

a vida útil do empreendimento, exigindo, além de um bom controle tecnológico, 

especificações precisas, execução planejada e rigorosa.  

Ao aplicar-se o concreto bombeado convencional nos revestimentos finais de 

obras subterrâneas, este demandará grande energia de compactação, devido às 

maiores espessuras das estruturas, projetadas para suportar grandes empuxos. No 

entanto, em função das características dessas obras – dificuldades de acesso, altura 

das formas e espaços confinados – o trabalho de compactação é normalmente 

dificultado, convergindo para o uso dos vibradores de fôrma, mais sujeitos ao 

desgaste, à alta emissão de ruídos e cujo resultado satisfatório dependerá 

essencialmente da qualidade da mão-de-obra aplicada. Por suas características de 

fluidez, coesão e resistência à segregação, no preenchimento completo das fôrmas, 

dispensando qualquer forma de compactação, o uso do concreto autoadensável 

(CAA), obtidos pela ação de aditivos inclusos no traço, dentre os quais, 

superplastificantes (TUTIKIAN, 2004); em substituição ao concreto convencional em 

obras subterrâneas, representa, no caso, a solução mais adequada em termos de 

produtividade, qualidade, durabilidade e custos, reduzindo a dependência em função 

da mão-de-obra e o barullho causado pelos vibradores. Perfeito no preenchimento 

de vãos estreitos ou de difícil acesso e localização. 

No tocante ao suporte de seções recém-escavadas, suas elevadas tensões 

requerem que sejam adotados métodos de estabilização do maciço, de forma a 

permitir uma redistribuição de forças, até a aplicação do revestimento definitivo. O 

desenvolvimento do concreto projetado, a partir de sua primeira utilização em 1914 

(SCHLUMPF; HOFLER, 2004), marca uma evolução nas técnicas de estabilização 

das seções recém-escavadas, sendo considerado um importante salto tecnológico 

para as atuais práticas modernas. O processo consiste em projetar, na parede da 

escavação, usando-se jato de ar comprimido, uma mistura de água, cimento, 

adições e agregados, com ou sem aditivos – como os aceleradores de pega – por 

via úmida, quando o concreto é usinado com água de emassamento, sendo 

transportado até a obra, como uma mistura trabalhável – considerado o método mais 

moderno e eficiente – ou, por via seca – quando, à mistura seca, acrescenta-se 

água apenas na ocasião da projeção, método já praticamente extinto, utilizado ainda 

para fins de contingenciamento nas frentes de escavação. 
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Por suas características, com destaque para a trabalhabilidade, permite que 

seja aplicado em qualquer inclinação, mesmo sobre superfícies não uniformes, 

aderindo-se imediatamente ao substrato com capacidade de suporte, espessuras 

flexíveis e sem a utilização de fôrmas. Constitui-se, atualmente, um processo ágil e 

econômico, contudo, requer um alto grau de mecanização e mão-de-obra 

especializada. Ainda, segundo Schlumpf e Hofler (2004), suas aplicações são 

variadas, com destaque para estabilização de escavações em construções 

subterrâneas, como mostrado pela Fotografia 4, recuperações estruturais e até em 

revestimentos finais. O aumento de sua capacidade de suporte pode ser conseguido 

por meio do uso de telas metálicas, de difícil ajuste no campo, ou, pela adição de 

fibras na composição do traço. 

 

Fotografia 4: Aplicação de concreto projetado durante a  
execução de poço. 

 
Data: 2004 
Fonte: Acervo próprio. 

 

A tecnologia do concreto reforçado com fibras agrega avanços no incremento 

à segurança e durabilidade das estruturas enterradas. Conforme ressalta Carnio 

(2012), o reforço com fibras objetiva o controle da abertura e propagação de fissuras 

no concreto, o que altera o comportamento mecânico pós-ruptura da matriz, 

impactando consideravelmente na capacidade de absorção de energia, ou 

tenacidade; resistência à fadiga e ao impacto, proporcionando menor fragilidade. 

Consequentemente, tem-se a redução da permeabilidade do concreto, impedindo ou 

dificultando a entrada de água e outros agentes agressivos, potenciais causadores 

de patologias, seja no concreto projetado ou no convencional. 
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No entanto, segundo Figueiredo (2008), mesmo tratando-se de um conceito já 

consolidado no exterior e cada vez mais frequente no Brasil, sobretudo no caso das 

fibras de aço, o setor ainda sofre com a carência de normas brasileiras, ensaios e 

especificações – especialmente no caso da engenharia de túneis – que venham 

transferir os resultados das pesquisas desenvolvidas nas universidades e outros 

centros de pesquisa, para a indústria da construção, de forma a qualificar o 

desempenho do concreto, convencional ou projetado, quando reforçado com fibras, 

ratificando seu uso. Embora, no Brasil, exista uma norma sobre fibras de aço, não 

há uma que verse especificamente sobre o concreto reforçado com fibras: 

especificações, dosagem, ensaios, controle de qualidade e aplicação. À margem de 

metodologias e normas internacionais, o que prevalece são as especificações sem 

embasamento técnico adequado, como a dosagem de fibras por metro cúbico de 

concreto, sem que haja nenhuma definição quanto ao desempenho e requisitos a 

serem atendidos.  

Os autores Gallovich e Franco (2008, não paginado), ratificam as 

preocupações com a ausência de especificações de funcionalidade, com o uso de 

métodos imprecisos de dosagem e com a falta de controle de qualidade do concreto 

reforçado com fibras, por ser este um dos principais componentes de suporte das 

obras subterrâneas, seja no revestimento primário ou definitivo: 

 

É importante que exista uma clareza no que se busca como 

prestação de serviço com a utilização do concreto reforçado com 

fibras de aço, para que se possa obter uma adequada orientação 

sobre a dosagem, tipo de fibra e concretos adequados para cada 

aplicação, de acordo com a boa técnica e atendendo às boas 

práticas de engenharia. 

 

No tocante às perspectivas futuras acerca do concreto reforçado com fibras, 

Figueiredo (2008) ainda destaca a possibilidade do uso de sistemas combinados de 

fibras, formados, basicamente, por dois tipos de fibra com funções distintas. No 

caso, um dos tipos de fibra seria responsável por aumentar a resistência residual 

pós-fissuração da peça, enquanto o outro tipo, caso se utilize fibras de polipropileno, 

por exemplo, teria função diferente, como a proteção da estrutura frente às 

conseqüências da ação de um incêndio, como o lascamento explosivo. 
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3.4 MÉTODOS EXECUTIVOS 

 

Ao longo dos anos, diversos métodos executivos foram desenvolvidos e 

aplicados na execução de obras subterrâneas, em geral, e túneis, em especial. 

Cabe aqui destacar os mais usuais, sua compatibilidade, aplicação e evolução. Uma 

escavação pode ser executada de forma manual (ou semimecanizada) em poços, 

valas ou túneis, em solo ou em rocha. No caso dos túneis, com base em 

determinados critérios, pode-se optar pela escavação mecanizada, utilizando-se 

máquinas tuneladoras semiautomatizadas, denominadas Tunnel Boring Machines 

(TBM) ou Shields.  

A escolha do método construtivo envolve uma criteriosa análise do tipo de 

obra, dimensões, modelo arquitetônico proposto, localização, interferências e 

impactos com o entorno; aspectos geológicos/geotécnicos do terreno e 

considerações econômico-financeiras. No caso de estações de metrô ou 

estacionamentos, por exemplo, estes, de forma geral, são executados pela 

escavação de poços contíguos, secantes ou pelo método de Valas a Céu Aberto 

(VCA), também denominado Cut and Cover, direto ou invertido. Para os túneis – 

sejam em rodovias, ferrovias ou simples travessias – o método New Austrian 

Tunnelling Method (NATM), por sua versatilidade executiva, foi amplamente 

difundido e têm sido largamente utilizado, na execução de túneis em rodovias, 

ferrovias e demais passagens e travessias. No entanto, os aperfeiçoamentos 

tecnológicos das tuneladoras, bem como seus aspectos produtivos, aliados ao maior 

controle sobre os riscos, tem pavimentado o caminho para sua expansão contínua e 

crescente.  

O método VCA, consiste na escavação de grandes valas, usando-se 

estroncas feitas com perfis metálicos, para contenção e travamentos das paredes 

laterais, que também podem ser atirantadas. Feito isso, ergue-se a estrutura 

definitiva, a partir da laje de fundo da vala, reaterrando-a, posteriormente. Mais 

indicado em locais com espaço adequado e sem maiores problemas quanto às 

intervenções na superfície, a exemplo de desvios no sistema viário ou em sistemas 

e equipamentos urbanos, por exemplo. Ao optar-se pelo método invertido, após a 

execução das contenções laterais, sejam estas paredes diafragma ou estacas 

(secantes ou adjacentes), passa-se a concretagem da laje da superfície para, em 

seguida, iniciar a escavação por meio de uma abertura previamente deixada na laje 
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de cobertura que servirá, tanto para entrada de equipamentos, quanto para a saída 

de material da escavação, como ilustrado pela Fotografia 5. A utilização deste 

método geralmente resulta em menores transtornos ao trânsito local, especialmente 

de veículos, em caso de interferência com o viário, pela redução no tempo de 

ocupação das áreas interditadas por ocasião da obra.  

 

Fotografia 5: Aplicação do método Cut and  
Cover Invertido. 

 
Data: [200-]   
Fonte: Acervo próprio. 

 

O método NATM foi introduzido pelo professor Rabcewicz, em meados da 

década de 1960, em meio aos avanços no desenvolvimento do concreto projetado. 

Consiste em escavar, utilizando-se fresas ou escavadeiras, seções do maciço à 

frente, em avanços sequenciais, previamente estabelecidos e parcializados, de 

acordo com as formas e dimensões da seção, utilizando-se, como suporte primário, 

o concreto projetado incorporado com outros elementos estruturais de suporte – 

cambotas metálicas, telas de aço ou tirantes – aproveitando-se a capacidade de 

auto-sustentação temporária do maciço para, nesse intervalo de tempo, proceder à 

execução destes suportes, conforme ilustrado pela Fotografia 6. No caso de 

escavações em solos menos competentes, como incremento à segurança, pode-se 

recorrer à pré-tratamentos, que vão de desde o rebaixamento do nível de água, 

como visto anteriormente, ao uso de injeções químicas ou congelamento do solo. 

Uma técnica usual consiste em escavar as seções, alternadas com a execução de 

enfilagens de solo-cimento horizontais, criando uma abóboda de proteção acima da 

seção por escavar; ou verticais, corroborando a base dos suportes ou cambotas. 

Para suportar a face de escavação, associado ao concreto projetado, usualmente 
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deixa-se um núcleo de apoio junto à frente e, quando necessário, elementos de 

contenção adicionais, denominados pregagens.  

Nos túneis em rocha dura, utilizam-se técnicas de escavação a fogo, 

dimensionando-se a utilização de explosivos, estrategicamente posicionados e 

inseridos no maciço por máquinas perfuratrizes do tipo “jumbo”, em geral, 

automatizadas. O suporte é feito de forma similar à descrita anteriormente, com o 

acréscimo de tirantes e chumbadores auxiliando na sustentação primária do maciço. 

Por tratar-se de um método observacional, a deformação e estabilidade do 

maciço e dos suportes devem ser constantemente monitoradas e, se necessário, 

readequadas, conforme avaliação dos projetistas. Posteriormente, procede-se a 

execução da impermeabilização, do revestimento definitivo e, por fim, dos 

acabamentos e demais sistemas. 

 

Fotografia 6: Exemplo de aplicação do  
método NATM 

 
Data: 31/03/2005 
Fonte: Acervo próprio 

 

               Dentre as vantagens oferecidas pelo método NATM, destacam-se as 

diversas ferramentas atualmente disponíveis em projeto, construção e tratamento do 

maciço que possibilitam escavar em, praticamente, todo tipo de solo ou rocha 

(SAUER, 2004) e obter seções transversais de múltiplas dimensões. No entanto, o 

grande número de operações e atividades a serem realizadas, de forma sequencial, 

pelas equipes de escavação, acrescenta ao método aspectos de vulnerabilidade às 

falhas de execução, por erros humanos. (HSE, 1996 apud RIBEIRO NETO; 

KOCHEN, 2000). 
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Nas escavações mecanizadas, o trabalho é feito por máquinas tuneladoras, 

denominadas Tunnel Boring Machines (TBM) ou Shields. As atuais tuneladoras 

perfuram a seção do maciço à frente, por meio de rodas ou cabeças de corte 

providas de fresas ou discos de corte – configuradas conforme o tipo de solo ou 

rocha a escavar – retiram o material escavado com equipamentos de extração 

adequados, instalam ou executam os suportes e movem-se continuamente à frente, 

repetindo o ciclo.  

As primeiras tuneladoras, surgidas há quase 200 anos, são atribuídas à 

Brunel, em 1818, o primeiro Shield; e a Maus, em 1846, a primeira tuneladora 

mecanizada, conforme destacam Faria e Noronha (2010). 

No entanto, a primeira tuneladora com projeto similar às atuais configurações 

foi construída apenas no ano de 1958, pela companhia norte-americana Robbins, 

conforme Ilustração 5. 

 
Ilustração 5: Primeira TBM moderna. 

 
Fonte: Faria e Noronha (2010) 

 

Ao contrário de um túnel escavado por NATM, nos quais o formato e as 

dimensões da seção transversal podem ser alteradas ao longo do projeto, em um 

túnel escavado por um TBM essa flexibilização se torna bem mais complicada, 

restringindo sua aplicação a seções do mesmo formato e dimensões da roda de 

corte; a não ser que se tenham outras máquinas, fator esse que, em boa parte dos 

casos, inviabilizaria os custos. Adicionalmente, um simples desvio no eixo da 

escavação só seria corrigido com considerável dificuldade. 

Por tratar-se de uma tecnologia em atual expansão, a Seção 5 deste trabalho 

trará uma análise mais detalhada acerca das aplicações, vantagens e desvantagens 

no uso das tuneladoras.  
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3.5 ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE OBRA 

 

Cabe aqui destacar, no âmbito das obras subterrâneas, o trabalho 

desenvolvido por um grupo de profissionais especializados que, em função dos 

aspectos dinâmicos relacionados às escavações, deve responsabilizar-se pelo 

acompanhamento constante em obra, buscando efetuar eventuais ajustes ou 

correções no projeto, com foco, especialmente, na segurança da obra e de seu 

entorno, de forma econômica. 

Ao destacar a importância de um corpo técnico especializado presente na 

obra, entende-se que, diferentemente das estruturas de edificações, executadas 

como cópias materializadas dos desenhos, nas obras subterrâneas, as condições 

locais precisam ser analisadas e confrontadas com as hipóteses de projeto, a cada 

avanço. Tal proposição parte do chamado método observacional – ou experimental 

– de Terzaghi, segundo o qual, determinadas variáveis ou hipóteses, inicialmente 

propostas em projeto, são reavaliadas e complementadas, comparando-as, por meio 

da observação e análise crítica dos aspectos em campo, revisando-se ou corrigindo-

se o projeto durante a construção (MURAKAMI, 2001). 

O trabalho do Acompanhamento Técnico de Obra (ATO) é imprescindível e 

deve ser feito por uma equipe de consultores especializados e experientes, com 

vasto conhecimento do projeto em questão, da geologia local e suas 

particularidades; das interferências com estruturas, redes e demais instalações 

existentes. Essa equipe de profissionais, de forma habitual e rotineira, acompanhará 

o comportamento do maciço diante dos avanços da escavação, bem como, das 

estruturas do entorno, sendo responsáveis pelo mapeamento geológico das seções 

a cada avanço, verificando a adequação do método construtivo, com intervenções, 

se necessárias; servindo de elo entre a obra e os projetistas. De igual modo, deve 

interpretar os dados advindos da instrumentação, identificando comportamentos, 

tendências e anomalias.  

Devem ser aptos à realização de avaliações e tomada de decisões ágeis e 

eficazes, reportando-as aos projetistas, bem como, medidas de contingência, 

quando necessárias, ao deparar-se com situações que envolvam riscos à obra, às 

pessoas ou ao entorno, sejam por condições geológicas adversas ou imprevistas, 

equipamentos com defeito, ou mesmo, falhas humanas.  
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3.6 INSTRUMENTAÇÃO E MONITORAÇÃO 

 

Como já mencionado no item 3.1, a previsão do comportamento dos solos 

trata-se de uma tarefa complexa. Ao atribuírem-se os parâmetros iniciais de projeto, 

a tarefa passa a ser complementada, em campo, pelo trabalho do ATO, como já 

visto. Como assistência complementar imprescindível, sobretudo em áreas 

urbanizadas, deve-se implantar programas de instrumentação e monitoração que 

contemplem efeitos de natureza diversa – recalques, vibrações, ruídos – 

relacionados à obra, em toda a sua área de influência, associados a níveis de alerta 

e a seus respectivos planos de ação. Conforme ressaltado por Ribeiro Neto e 

Kochen (2000, p.56):  

 

A monitoração tem como finalidade complementar e não substituir o 

acompanhamento da escavação, o mapeamento geológico, a 

verificação de conformidades e as demais informações de campo. 

Ela visa garantir que os recalques e distorções induzidos [sic] pela 

escavação situem-se dentro de limites aceitáveis.  

 

Ou seja, por meio da monitoração, além de observar dados relacionados ao 

comportamento e à evolução das variáveis de projeto – relevantes também para 

pesquisas e projetos futuros – é possível identificar, em tempo hábil, 

comportamentos adversos ou imprevistos, entre estes, recalques, deslocamentos, 

convergências, distorções; delineando limites para a tomada de ações preventivas, 

de contingência, ou, em último caso, o acionamento do plano de emergência e 

evacuação. 

A quantidade, os tipos, a locação e a frequência de leitura dos instrumentos 

componentes dos sistemas de monitoração adotados, a serem definidos pelo 

projeto, será função, basicamente, de sua localização - em meio urbano ou rural, por 

exemplo – e dos níveis de risco assumidos (MELLO, 2007). Especialmente em áreas 

densamente urbanizadas, além das interações com o maciço e da preocupação com 

a integridade da obra, as interferências com fundações e demais estruturas de 

edificações vizinhas, bem como, calçadas, ruas, avenidas, redes de utilidades 

enterradas e outras instalações urbanas, são questões representativas e devem 

nortear as decisões.  
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Os instrumentos mais usuais, utilizados em um típico projeto de 

instrumentação, são: marcos superficiais, tassômetros, pinos de recalque, pinos de 

nivelamento e convergência – todos estes medidos à partir de aparelhos do tipo 

“estação total” – além de, extensômetros, inclinômetros, células de carga, 

indicadores de nível de água e piezômetros, estes, por medição direta. 

Em relação aos métodos e equipamentos utilizados na obtenção e tratamento 

dos dados da instrumentação, destaca-se, segundo Mello (2007), a constante 

evolução e tendência ao uso de sistemas automatizados para aquisição de dados e 

transmissão, de forma instantânea; e a adoção de softwares de manipulação desses 

dados, de fácil assimilação e interfaces mais “amigáveis”.   

Novas ferramentas computacionais, baseadas nos conceitos de redes neurais 

artificiais (RNA), utilizadas, com eficiência, na análise de problemas geotécnicos em 

diversas áreas da engenharia, também podem ser aplicadas e representar um 

grande auxílio na análise de dados de instrumentação de túneis, especialmente 

quando relacionados à valores de recalques, conforme demonstrado por Santos 

Júnior (2006). 

As RNA tem por base o funcionamento dos neurônios biológicos para simular 

o cérebro humano em sua capacidade de aprendizado e forma de processamento, 

ou seja, após assimilar as características de uma determinada série de objetos de 

uma categoria, as RNA, baseadas nesta série de exemplos, podem executar 

generalizações, apresentando respostas semelhantes às respostas treinadas para 

padrões de entrada que guardem alguma semelhança com as entradas treinadas 

daquela categoria (SANTOS JÚNIOR, 2006). Segundo Suwansawat (2004 apud 

Santos Júnior, 2006), as RNA se mostram a melhor opção para análise de dados de 

recalques, em razão dessa capacidade de se ajustar, aproveitando-se da 

experiência, mesmo diante de problemas complexos, de relações não lineares.  

Dado o volume e variedade de combinações, relacionadas aos aspectos 

geológicos, capazes de influenciar, direta ou indiretamente, características da obra e 

seu entorno; a adoção de um sistema que permita prever determinados 

comportamentos por meio de retro-análise, baseada em séries históricas, parece ser 

de grande valor, especialmente quando esses comportamentos possam resultar em 

danos ou impactos relacionados à obra e seu entorno, com consequentes perdas 

incalculáveis. 
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4 GESTÃO DE RISCOS E IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

No primeiro tópico desta seção, enfatizam-se os riscos aos quais estão 

expostas as obras subterrâneas, especialmente em áreas urbanas, com especial 

atenção aos riscos geológicos e geotécnicos, bem como, às formas de tratamento e 

divisão de responsabilidades entre as partes;. No tópico seguinte, a gestão de 

impactos ambientais apresenta-se como ferramenta fundamental ao introduzir 

conceitos de sustentabilidade às obras subterrâneas, em particular.  

 

4.1 RISCOS 

 

Ao executar-se um empreendimento, sempre existirão determinados níveis de 

incertezas ou riscos inerentes, sejam estes, no projeto, na construção, riscos 

geológicos e financeiros. Para cada risco é necessário determinar seus níveis de 

ocorrência, os quais podem ser aceitos ou minimizados por meio de ações 

apropriadas, de forma a reduzir suas probabilidades de impacto. Depois de 

implantadas as ações mitigadoras, eventuais riscos residuais devem ser reavaliados.  

Nas obras subterrâneas, há de se ressaltar a grande influência do fator risco 

(ou imprevisto) geológico, cujo significado, no Brasil, segundo Pastore (2009) é de 

grande desconhecimento, predominando a confusão sobre o tema, seja no meio 

técnico ou jurídico, apesar de sua importância. Para se ter uma idéia desta 

importância, segundo Franciss (2012), os riscos geológicos ou geotécnicos – em 

obras de grande porte – quando mal gerenciados, podem representar impactos nos 

custos superiores a 50%, bem como, atrasos no cronograma. Em áreas densamente 

urbanizadas esta característica agrava-se, pois, além dos obstáculos naturais, 

ocorrem interferências com as demais estruturas na superfície ou abaixo desta, 

sejam edificações, calçadas, passeios, instalações de concessionários ou de 

utilidade pública, localizadas dentro do raio de influência das escavações. Suas 

consequências, dependendo da proporção, podem ir além das habituais perdas 

materiais ou acréscimos nos custos contratuais, resultando em trágicos casos de 

perdas humanas.  

 De forma ideal, os riscos devem ser distribuídos entre as partes envolvidas – 

o proprietário ou contratante, o projetista e os construtores – e estas devem 

convergir para um único propósito, no caso, a prevenção. Ainda no tocante à 
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atribuição de riscos, a International Tunnelling Association e Association 

Internationale des Tunnels et de L´espace Souterrain (2011) recomendam, em sua 

publicação, que essa questão seja criteriosamente tratada nos contratos de obras 

subterrâneas, a fim de conscientizar as partes envolvidas acerca da natureza dos 

riscos que terão de assumir e quais deles terão que gerenciar. É prudente que se 

criem mecanismos para tratar imprevistos ou interrupções relacionadas a terceiros, 

licenças, permissões, mudanças nas leis ou eventos de força maior, que devem ser 

postos em prática no caso de eventuais falhas. Em obras do gênero, os projetos 

estão frequentemente sujeitos a alterações resultando em aumento de custos que 

podem, ou não, ter ligação com imprevistos relacionados às questões geológicas. 

Da mesma forma, pode-se, também, economizar. É desejável, portanto, que existam 

mecanismos para lidar com essas variações nos custos.  

Tradicionalmente, os riscos em obras subterrâneas têm sido indiretamente 

geridos, em grande parte, por decisões tomadas ao longo do processo. Entretanto, 

pesquisas recentes afirmam que a gestão de riscos pode ser significativamente 

melhorada utilizando-se técnicas que permitam identificar potenciais problemas em 

fases iniciais de projeto, permitindo sua mitigação em tempo hábil. Segundo destaca 

Kochen (2009, p.101), “Os riscos são inevitáveis, não são bons nem maus, são 

simplesmente parte de qualquer empreendimento de engenharia. Devem ser 

gerenciados, identificados, reduzidos, e se possível eliminados.” A escolha dos 

métodos construtivos mais adequados às condições apresentadas, deve, 

necessariamente, passar pelo crivo da gestão de riscos, sendo, na opinião de 

Kochen (2009, p.104) “[...] a resposta primária para os principais riscos 

identificados.”  

O controle sobre os riscos e impactos negativos deve estar presente desde o 

pré-desenvolvimento do projeto. Nesse estágio que, habitualmente, se processam 

os estudos acerca da geologia local, caracterizada pelas investigações do subsolo, a 

escolha dos métodos executivos mais adequados, os sistemas de contenção, 

temporários ou definitivos; possíveis tratamentos do solo, a necessidade de 

rebaixamento do lençol freático, as análises das interferências, a escolha dos 

materiais, equipamentos, bem como, implicações ambientais, à saúde e à 

comunidade. O projetista deve reunir o máximo de informações possíveis acerca das 

estruturas que possam interferir, direta ou indiretamente, na execução das obras.  
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Contudo, segundo alerta Franciss (2012), a obra, como objeto real da análise 

de riscos, fruto das idealizações do projeto, também deve ter suas possíveis falhas 

cuidadosamente investigadas, sob o risco de comprometimento definitivo do seu 

sucesso, em virtude de falhas de entendimento, comunicação ou de gerenciamento 

na fase construtiva. Ou seja, à análise de riscos caberá ser a ferramenta ideal para a 

minimização destes problemas.  

Há alguns anos, o International Tunnelling Insurance Group (2006), publicou 

um código de boas práticas para gerenciamento de riscos em obras de túneis, 

baseado em um código britânico, publicado em 2003, porém, este último não 

aplicável em algumas disposições, de forma global. O novo código, reconhecido pela 

International Association of Engineering Insurers (IMIA) e International Tunnelling 

and Underground Space Association (ITA), objetiva promover e garantir melhores 

práticas, destinadas à minimização e gestão dos riscos em obras subterrâneas. Um 

processo de gestão de riscos em obras subterrâneas deve conter, essencialmente: 

a) A avaliação de risco, onde são identificados e registrados os perigos e 

riscos associados às questões de segurança, tempo e custo; sua 

probabilidade e conseqüências, inclusive à saúde, ao meio ambiente e a 

terceiros; 

b) A quantificação destes riscos; 

c) As estratégias e ações pró-ativas visando eliminar ou mitigar os riscos de 

forma preventiva e contingente, pré-concebidas;  

d) Os métodos de controle e monitoração dos riscos e das ações, de forma a 

identificar riscos residuais; 

e) A alocação dos riscos nas diversas fases de um projeto, inclusive 

operacional, o que definirá a natureza destes riscos. 

Posteriormente, essas avaliações, resumidas em registros dos riscos, 

indicarão as partes responsáveis pela gestão dos riscos identificados, para cada 

fase da obra, bem como, as medidas de contingência previamente concebidas e os 

recursos aplicáveis em situações adversas, ou mesmo, não previstas. Objetiva-se 

alcançar, dessa forma, possibilidades extremamente remotas de falha, no tocante à 

segurança da obra, das pessoas, do meio-ambiente ou de terceiros. Tais 

documentos devem ser continuamente revisados e alterados ao serem constatadas 

mudanças ou descobertos novos riscos. Na obra, devem ser utilizados sistemas que 

possibilitem a monitoração, por etapa, dos riscos identificados. O objetivo da 
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monitoração é obter respostas acerca da redução de determinado risco, obtidas por 

meio de ações mitigadoras, observando a existência de risco residual, não devendo 

ser visto como custo adicional, mas, necessário para a segurança e consequente 

economia. Os resultados da monitoração devem ser rigorosamente observados, 

claramente discutidos e pontuados.  

Equipes de contingência devem dispor de pessoal qualificado e experiente, 

treinados para agir em situações não planejadas, de forma a acionar as medidas 

cabíveis. A ilustração 6 resume o ciclo constante da gestão de riscos. 

  

Ilustração 6: Atividades do plano de gerenciamento de riscos 

 
Fonte: Kochen (2009, p.101) 

 

Os riscos geológicos decorrem das variações encontradas entre os modelos 

geológicos propostos em projeto - em função das próprias limitações decorrentes 

das investigações de solo convencionais utilizadas na grande maioria das obras - e 

a realidade descoberta nas escavações. Dentre as muitas variáveis que influenciam 

no risco geológico, Pastore (2009) sugere, para efeitos de classificação do risco 

geológico, três delas, consideradas mais importantes: complexidade geológica, 

qualidade do programa de investigação e o tipo de obra. As complexidades 

geológicas são relacionadas às feições geológicas, ou seja, conformações do relevo 

ou estruturas tectônicas com interferências diretas nas obras – fraturas, zonas de 

cisalhamento, cavernas e outros – também denominados como condicionantes 

geológicos. Os programas ou métodos de investigação envolvem investigações em 

campo – sondagens manuais, mecânicas, geofísicas – e ensaios de laboratório 

aplicáveis para a grande maioria das obras, exceto nos casos cuja complexidade 

demande ou justifique ensaios de elevado custo e especificidade. Os resultados 
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destes programas devem ser detalhados em relatórios específicos. O tipo de obra 

pode constituir-se em um fator redutor dos riscos. A seqüência para obter a 

classificação do risco geológico encontra-se ilustrada pela aplicação das Tabelas 1, 

2 e 3, respectivamente, culminando com o resultado na Tabela 4.  

 

Tabela 1: Redutor em função do tipo de obra 

 
Fonte: Pastore (2009, p.114) 
 

 

Tabela 2: Classificação da complexidade geológica 

 
Fonte: Pastore (2009, p.114) 
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Tabela 3: Qualidade do programa de investigação 

 
Fonte: Pastore (2009, p.114) 

 

 

Tabela 4: Classificação do risco geológico 

 
Fonte: Pastore (2009, p.115) 

 

Tais avaliações permitirão aos projetistas e construtores, anteciparem-se na 

obtenção de respostas aos riscos e impactos gerados pelas desconformidades 
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geológicas, por vezes imprevisíveis, pelas incertezas dos parâmetros iniciais ou de 

entrada. Contudo, Pastore (2009, p.115) ressalta: 

 

[...] não podem ser confundidos ou caracterizados como risco 

geológico durante a construção da obra – o que tem sido muito 

freqüente no Brasil – problemas de acidentes e sobre-escavação 

decorrentes, entre outros, de erros de locação topográfica, 

escavações em rocha com carga excessiva de explosivos, plano de 

fogo mal dimensionado e velocidades de avanço além do permitido 

em projeto no caso de túneis. 

 

4.2 IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

De forma a adequar-se às legislações ambientais cada vez mais rígidas e aos 

requisitos de sustentabilidade, as obras subterrâneas também evoluíram seus 

aspectos de gestão para englobar programas de controle e mitigação de impactos 

ambientais, mantendo-os em níveis previamente definidos e aceitáveis. Tais 

medidas incluem, entre outras: o tratamento e destinação correta do material 

escavado excedente e outros resíduos sólidos, sua descontaminação quando 

necessária, a preservação da vegetação, especialmente em superfícies de encostas, 

o controle de poluentes lançados na biosfera, a monitoração de ruídos e vibração, a 

drenagem de águas subterrâneas ou superficiais, o controle sobre a geração e 

destinação de efluentes, a preservação dos imóveis de valor histórico, cultural e o 

resgate e divulgação do patrimônio presente nos sítios arqueológicos. 

No tocante ao material escavado e demais excedentes sólidos, quando 

possível, optar pela reutilização do material, pela reciclagem, se for o caso, ou 

mesmo, pela comercialização. Caso contrário, deve-se dispor o mesmo em aterros 

ou bota-foras devidamente licenciados, atentando-se para a manutenção adequada 

dos aspectos condicionantes ao seu uso, utilizando-se, para o transporte, veículos 

adequados ao tipo de carga, buscando selecionar as melhores rotas quanto à 

minimização dos impactos provocados durante o trajeto, sejam às vias públicas, ao 

trânsito ou aos moradores do entorno.  

Nos casos de intervenção em áreas de solo contaminadas ou potencialmente 

passíveis de contaminação, deve-se proceder à mitigação dos agentes 
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contaminantes conforme especificações e normas vigentes, bem como a disposição, 

se necessária, em aterros específicos controlados.  

Ao intervir em determinada área, deve-se priorizar a preservação da 

vegetação local, integrando-a aos aspectos paisagísticos do projeto. No entanto, na 

impossibilidade desta, atentar às alternativas de transplante ou compensação 

ambiental, conforme operação ilustrada pela Fotografia 7. 

 

Fotografia 7: Transplante de árvores no pátio Vila Sônia  
do METRÔ/SP 

 
Data: [200-]  
Autor: Acervo próprio 

 

Os poluentes atmosféricos e sonoros, bem como as vibrações geradas, 

devem estar adequados aos níveis de tolerância previstos. Para tanto, tais níveis 

devem ser monitorados quanto à geração e lançamento de material particulado na 

atmosfera, utilizando-se aparelhagem específica, conforme exemplificado pela 

Fotografia 8, quanto aos níveis de ruído emitidos.  

 
Fotografia 8: Medição de ruídos em obras da  
Linha 4 – Amarela do METRÔ/SP. 

 
Data: [200-] 
Fonte: Acervo próprio 
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No tocante à vibração emitida, seja por equipamentos ou pela detonação de 

explosivos em rochas, prever e avaliar seus efeitos sobre as estruturas lindeiras, 

identificar e corrigir alterações e imprevistos.  

Por fim, os efluentes devem ser tratados, buscando-se segregar os elementos 

contaminantes, adequar o Ph e os sedimentos, antes de seu lançamento em corpos 

de água ou na rede coletora pública de águas pluviais. As fotografias 9 e 10 ilustram, 

respectivamente, uma estação de tratamento de efluentes utilizada em obras da 

Linha 4 – Amarela da Companhia do Metropolitano de São Paulo (METRÔ/SP) e o 

aparelho utilizado para medição do Ph. 

  

Fotografia 9: Estação de tratamento de  
água 

 
Data: [200-] 
Fonte: Acervo próprio 

 

 
 
Fotografia 10: Aparelho para medição do  
Ph. 

 
Data: [200-] 
Fonte: Acervo próprio 
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Atualmente, a Companhia do Metropolitano de São Paulo coordena 

programas de gestão ambiental em seus empreendimentos, sendo a Linha 4 – 

Amarela, conforme destacam Cyrino e Loio (2011), a primeira experiência 

implantada de forma completa, desde as apresentações dos estudos preliminares de 

impacto, exigidos pelo poder público para obtenção da licença prévia, até o 

cumprimento das exigências para obtenção das licenças de instalação e operação, 

respectivamente. Seguem exemplos de alguns programas implantados na execução 

do empreendimento em questão: 

a) Estudos de alteração nas condições de segurança; 

b) Interferência com a vizinhança; 

c) Alterações nas condições de Higiene e Saúde; 

d) Transportes de material e equipamentos; 

e) Desvios de tráfego; 

f) Disposição de material excedente; 

g) Tratamento e disposição de resíduos e efluentes; 

h) Drenagem superficial; 

i) Remoção de vegetação; 

j) Realocação de serviços de transporte coletivo; 

k) Remanejamento de redes e serviços de utilidade pública; 

l) Intervenção nas áreas de risco; 

m) Intervenção na paisagem urbana; 

n) Interferência com o patrimônio histórico e sítios arqueológicos; 

o) Programa de realocação de população e empresas; 

p) Programas de monitoração do meio físico; 

q) Programas de comunicação social e interação institucional. 

Entre os instrumentos de gestão ambiental, destacam-se a eficiência e 

evolução das auditorias ambientais, surgidas na década de 1970 nos Estados 

Unidos e Inglaterra, sendo atualmente aplicadas, de forma rotineira, em países como 

o Canadá, segundo Kochen (2003). Tais auditorias visam avaliar, de forma 

sistemática, o desempenho ambiental de sistemas, políticas e práticas de uma 

empresa, sejam em suas instalações físicas ou em outros locais de atuação, e o 

modo como o meio ambiente é afetado por estes sistemas, gerando ajustes e 

correções, quando necessário.  
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Entre os objetivos principais, destacam-se a verificação do cumprimento às 

normas e legislações dos órgãos competentes, a adequação à política de gestão 

ambiental da empresa, a identificação dos efeitos geradores ou potenciais geradores 

de passivos ambientais, especialmente da contaminação do solo e das águas 

subterrâneas, a avaliação das não conformidades e elaboração de um plano de 

ação corretiva, de forma a priorizar os investimentos no tratamento das ocorrências 

mais graves. Sua aplicabilidade baseia-se em normas internacionais da série ISO 

14000, entre outras. 

Ao voltar-se para antigos paradigmas das atividades econômicas, Kochen 

(2003) também observa a exclusão dos custos sociais e ambientais, favorecida pelo 

atraso temporal de anos ou décadas, entre o fator causador do dano ambiental e 

sua manifestação. Em contraponto, na atualidade, o desenvolvimento econômico 

deve ser sustentável, focado em eficiência energética, controle de perdas de 

matéria-prima de suprimento limitado e sem espaço para geração e disposição 

inconsequente de resíduos no meio ambiente.  

A evolução seguinte pode estar na adoção de conceitos similares às cadeias 

de custódia, de forma que haja responsabilidade quanto ao rastreamento de origem, 

destino e aplicação dos insumos, sobre seus excedentes e resíduos gerados pelo 

empreendimento, não apenas durante a construção, mas durante todo o seu ciclo de 

vida.      
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5 ESCAVAÇÕES MECANIZADAS 

 

Quanto aos avanços alcançados nas últimas décadas, no tocante à 

concepção, projeto e execução de obras subterrâneas, conforme relacionados nas 

seções anteriores, em termos de tecnologia, no caso específico de escavação de 

túneis e galerias, cabe destacar a evolução promovida com o advento das máquinas 

tuneladoras, ou Tunnel Boring Machines (TBM), hoje, amplamente utilizadas em 

todo o mundo. Dentre os seus benefícios, destacam-se: pouca interferência com a 

superfície e o trânsito local; baixa emissão de poluentes tais como fumaça, ruídos e 

vibrações; sua execução independe das condições climáticas, propiciam maior 

precisão nos custos e cronogramas e, devido à menor interferência, 

consequentemente proporcionam maior segurança às estruturas e edificações 

lindeiras, sendo indicadas, também, para a execução de redes de serviços. No 

entanto, é necessário destacar suas desvantagens, a saber: inflexibilidade quanto às 

possíveis alterações no formato e dimensões das seções escavadas; dificuldade de 

adaptação às condições geológicas muito contrastantes ou inesperadas; 

inadequadas para uso em túneis curtos por demandarem maior prazo em sua 

montagem e instalação. No Brasil, outro entrave à utilização em larga escala, deste 

tipo de equipamento, é seu alto custo inicial somado às taxas de importação 

atualmente praticadas. 

Ao optar-se pela escavação mecanizada, o mais importante princípio a 

considerar na escolha de um determinado tipo específico de TBM ou Shield, dentre 

os modelos concebidos, será o conhecimento dos aspectos geológicos 

predominantes no projeto. Partindo-se dessa premissa inicial, abrem-se novas 

opções que determinarão o modelo da cabeça de corte com suas respectivas fresas 

ou discos, o tipo de blindagem ou couraça, a forma como será executada a 

escavação, como será o suporte junto ao maciço, que tipo de revestimento final será 

utilizado, a forma de retirada e transporte do material escavado e o que se espera 

em termos de eficiência, confiabilidade, segurança e condições de trabalho. 

Já há algum tempo, tais equipamentos estão revolucionando a escavação de 

túneis mundo afora e no Brasil, a exemplo da máquina tuneladora utilizada 

recentemente, com sucesso, na escavação e revestimento de boa parte dos túneis 

da Linha 4 – Amarela da Companhia do Metropolitano de São Paulo (METRÔ/SP). A 

máquina em questão, conforme relatado por Giannotti e outros (2008), foi fabricada 
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na Alemanha pela empresa Herrenknecht e adquirida pelo Consórcio Via Amarela, 

responsável pela construção da Linha 4 – conforme contrato sob a gestão e 

fiscalização do METRÔ/SP – para escavar os trechos de túneis compreendidos 

entre a estação Faria Lima, localizada no Largo da Batata (zona sul da cidade) e o 

poço de Ventilação e Saída de Emergência (VSE) João Teodoro, nas proximidades 

do centro da cidade de São Paulo. A TBM, ilustrada pela Fotografia 11, ou 

“Megatatuzão”, como foi apelidada, tinha uma roda de corte de 9,44 metros de 

diâmetro, 75 metros de comprimento total, com todos os equipamentos – sendo 12,5 

metros somente da couraça de escavação – pesava 1800 toneladas e era do tipo 

Earth Pressure Balanced (EPB), em português, Pressão de Terra Balanceada, ou 

seja, o empuxo exercido pelo maciço contra o equipamento, na frente de escavação, 

é contrabalanceado por um sistema localizado logo atrás da roda de corte, composto 

basicamente por uma câmara pressurizada, preenchida com o próprio material 

escavado e uma rosca-sem-fim, responsável pela retirada do material desta câmara, 

porém, mantendo-o em volume suficiente para equilibrar as pressões.  

 

Fotografia 11: Tuneladora EPB da Linha 4 do  
METRÔ/SP 

 
Data: 2009 
Autor: Acervo próprio 

 

Ao passo que escavava o terreno à frente, direcionada por um software ligado 

a um sistema de apoio do tipo “estação total” automatizada, também executava o 

revestimento final, feito de anéis pré-fabricados de concreto com fibras, montados 

com base em um sistema de rotação e encaixe dos segmentos destes anéis, de 

modo concordante com o traçado da via. O próprio revestimento, recém-instalado, 
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servia de apoio para o avanço da máquina. A escavação do maciço era facilitada 

pela injeção, feita pelo próprio equipamento, de uma espuma de material 

biodegradável, cuja função era homogeneizar e, ao mesmo tempo, impermeabilizar 

temporariamente a frente escavada. O material escavado seguia, transportado por 

uma esteira rolante, até a superfície, onde era temporariamente depositado para, em 

seguida, ser transportado em caminhões até os bota-foras devidamente legalizados. 

Em relação à segurança proporcionada pelo uso deste tipo de equipamento 

cabe destacar que, ao longo dos 7,7 quilômetros percorridos – sendo 6,4 

quilômetros escavados efetivamente pela máquina – desde a estação Faria Lima, 

iniciando-se em março de 2007, passando também pelas estações Fradique 

Coutinho, Oscar Freire, Paulista, Higienópolis, República e Luz; até sua chegada à 

VSE João Teodoro, em outubro de 2009, foram ultrapassadas, com absoluto 

sucesso – graças à modernos sistemas de monitoração, controle de recalques, 

vibrações e medidas cautelares – notáveis interferências, tais como: a passagem 

próximo aos edifícios Copan e Itália, de cunho histórico; a travessia sob a Linha 2 – 

Azul – do METRÔ/SP; a passagem entre as estacas de fundação do Complexo 

Rodoviário Roosevelt; o arraste do equipamento por dentro das instalações da 

estação República e sobre a laje acima da Linha  3 – Vermelha – do METRÔ/SP e, 

por fim, a passagem sob a Linha 1 – Azul – do METRÔ/SP, nas imediações da 

estação Luz do METRÔ/SP. 

As altas taxas de importação desses equipamentos, representando 

acréscimos da ordem de 60%, somadas aos elevados custos iniciais e de operação, 

têm dificultado sua utilização em larga escala, no Brasil, na visão de Faria e Noronha 

(2010), para os quais, há uma enorme demanda reprimida no país, por causa de 

entraves dessa ordem. Tais fatos os levaram à idealização de um projeto, em fase 

inicial, baseado em propostas tecnologicamente inovadoras na área da escavação 

mecanizada, buscando-se alcançar um aumento da produtividade em relação às 

máquinas tuneladoras atuais, com incremento da segurança, redução de custos, 

transferência e gestão de tecnologias, culminando no projeto de uma indústria de 

máquinas tuneladoras no estado de Santa Catarina, denominada Brazilian Borer 

(BRABO), de forma a atender não somente a demanda represada por estes 

equipamentos, mas, buscar torná-los economicamente mais acessíveis e abastecê-

los com peças de consumo e reposição, consideradas atualmente, outro gargalo na 

busca pela redução dos custos de operação. 
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As inovações propostas sugerem, basicamente, três alterações principais 

ante aos modelos atuais de tuneladoras sendo, as duas primeiras, nos processos de 

corte do maciço – em solo ou em rocha – e a última, no suporte final de concreto, 

ambas colaborando também na simplificação dos demais sistemas em função das 

alterações propostas. Em resumo, a primeira inovação consistirá em uma nova 

disposição das ferramentas de corte, proporcionando um gasto energético cinco 

vezes menor. Os autores não divulgam maiores detalhes sobre este sistema, em 

seu trabalho, alegando questões de propriedade intelectual. A segunda alteração, 

também no sistema de corte, diz respeito à adoção de um sistema composto por 

jatos de água, em desenvolvimento, impactando em maiores velocidades de avanço. 

A última inovação visa aperfeiçoar o processo de revestimento final em concreto, por 

meio de uma tecnologia de concreto extrudado desenvolvida por uma equipe de 

profissionais da Universidade de São Paulo em São Carlos, permitindo maior 

racionalidade e rapidez na obtenção dos revestimentos finais, em concreto. (FARIA 

e NORONHA, 2010). As alterações básicas propostas podem ser vistas na 

Ilustração 7. 

 

Ilustração 7: Novo tipo de tuneladora em estudos (BRABO) 

 
Fonte: Faria e Noronha (2010) 

 

Por fim, condições geológicas muito contrastantes ainda podem restringir o 

uso das tuneladoras, mesmo com os avanços tecnológicos alcançados, a não ser 

que essas condições se restrinjam a um local ou zona limitada, que permitam 

implantar medidas de readequação, desde que não resultem em impactos 

significativos nos custos e no tempo de construção, ou seja, o fator decisivo será a 

viabilidade econômica. 
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Experiências recentes vividas na construção do Gotthard Base Tunnel, na 

Suíça, apontaram que, apesar das taxas de avanço significativamente maiores 

alcançadas com as tuneladoras, se comparadas aos métodos tradicionais; zonas de 

falhas isoladas, ocorridas no maciço em rocha, foram responsáveis por algumas 

paralisações nos serviços devido à ocorrência de bloqueios nas cabeças de corte, 

determinando longos períodos de inatividade e altos custos adicionais até a 

mitigação dos problemas e reinício dos serviços (EHRBAR, 2008). Tais relatos, 

embora não apontem para o insucesso dos empreendimentos, remetem à 

importância de uma análise criteriosa dos efeitos dos aspectos geológicos, 

apontados por Kanji e outros (2012), sobre as performances de escavação das 

tuneladoras, dentre os quais, as descontinuidades do maciço rochoso que, a partir 

de certos graus de fraturamento, afetam diretamente na taxa de avanço do TBM, 

seja pelo risco de entupimento das saídas localizadas nas cabeças de corte, por 

causa de grandes fragmentos, seja pelo bloqueio do giro dos cortadores em contato 

com a rocha, inutilizando-os e provocando interrupções não programadas. 

No mais, frente à maior demanda e às exigências tecnológicas impostas por 

desafios cada vez mais complexos da engenharia de túneis, especialmente no 

tocante às restrições impostas por áreas urbanas, Herrencknecht e Bappler (2012) 

ressaltam o atual estado de inovação das máquinas tuneladoras e o crescente 

desenvolvimento dos chamados Mixshields, máquinas dual-mode, ou 

multipropósitos, que permitem alternar o seu modo de operação de acordo com a 

condição geológica predominante, mesmo que muito heterogêneas, permitindo 

assim, atender a uma gama maior de projetos com maior produtividade. 

Seja por questões relacionadas à maior segurança, seja pela maior 

produtividade, fato é que, mundialmente, o uso das tuneladoras apresenta-se como 

uma tecnologia, cada vez mais, consolidada. Entretanto, no Brasil, o setor ainda 

carece de maiores incentivos, trabalhados de forma a propiciar alternativas no 

atendimento às demandas dos futuros projetos, especialmente no tocante aos 

custos de aquisição, operação e manutenção dessas máquinas.   
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6 CONCLUSÃO 

 

Na seção 2, o presente trabalho dedicou-se a verificar os aspectos evolutivos, 

associados às formas de utilização e importância atribuídas às obras subterrâneas, 

ao longo da história, no atendimento às demandas específicas de cada sociedade, 

em diferentes áreas, da mineração à infra-estrutura urbana e de transportes, 

rodoviário e ferroviário. Destacam-se, no passado, a tardia entrada e a lenta 

evolução brasileira na área; a falta de diretrizes e investimentos, cujos resultados 

ainda impactam diretamente na qualidade de vida da população, especialmente dos 

grandes centros, em contraste com o atual momento econômico vivido pelo país, 

refletidos nos grandes investimentos em infra-estrutura. Quanto ao planejamento, as 

idéias em estudo ou efetivamente implantadas em alguns países, seja na solução de 

problemas crônicos de infra-estrutura urbana ou no ataque à ocupação desordenada 

do espaço subterrâneo, apontam, necessariamente, para a adoção de diretrizes com 

vistas, não mais ao uso isolado destes espaços, mas, ao uso compartilhado e 

otimizado, como, por exemplo, meios de transporte dividindo o mesmo espaço com 

múltiplas redes de serviços essenciais e outras facilidades, de forma segura e bem 

organizada, desonerando parte da superfície ao mesmo tempo em que facilita o 

estudo e a implantação de futuros projetos no tocante às muitas interferências, por 

vezes não cadastradas, como atualmente. Enfim, o desenvolvimento de espaços 

subterrâneos multifuncionais deve ser a tônica da atual e das futuras gerações, 

contribuindo na preservação de áreas verdes e agregando mais saúde e qualidade 

de vida às populações, de forma sustentável.    

  Na seção seguinte, coube relacionar os principais aspectos envolvidos na 

elaboração dos projetos e na execução das obras subterrâneas, bem como, sua 

evolução, desde as formas de se analisar e representar as investigações do maciço, 

às recentes técnicas de execução e monitoração das estruturas. Deve-se observar a 

grande influência e a larga contribuição de fatores tecnológicos dentro desse 

contexto de plena evolução, com destaque para determinados avanços, mais 

intimamente ligados à aplicação direta da tecnologia, como no caso dos softwares 

para análise e representação dos dados em geotecnia, responsáveis pela quebra de 

paradigmas quanto à adoção de modelos muito simplificados, proporcionada pela 

adoção de softwares destinados a representação e análise de modelos geológicos 

mais complexos; ou, no caso dos softwares baseados em redes neurais, usados 
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para análise e previsão de recalques. De igual modo, os impactos tecnológicos 

também influenciaram diretamente os métodos construtivos, especialmente de 

túneis, cujos avanços alcançados pela escavação mecanizada têm concentrado as 

atenções do mercado tuneleiro, por proporcionar maior agilidade e segurança, 

mesmo em detrimento de formatos restritos e maior custo de amortização, sendo, 

este último, variável conforme o tipo de terreno e extensão da obra. Tem-se ainda, 

neste grupo, a importante contribuição das ferramentas e dos sistemas 

automatizados para uso em instrumentação, possibilitando maior precisão na 

aquisição dos dados e comunicação em tempo real. De forma semelhante, porém 

indireta, os avanços tecnológicos também proporcionaram, e ainda assim o fazem, a 

pesquisa e o desenvolvimento de novos compostos e técnicas revolucionárias, na 

busca por maior qualidade, resistência, agilidade, produtividade e segurança, como 

nos casos do concreto projetado, do concreto autoadensável e das fibras 

adicionadas aos compostos, bem como, das mantas impermeabilizantes de PVC, 

amplamente utilizadas nas atuais obras subterrâneas, cujos requisitos de 

estanqueidade visam ajudar a proteger a própria estrutura e os equipamentos 

auxiliares instalados, perante os agentes agressivos do subsolo. Percebe-se que, de 

forma direta ou indireta, em maior ou menor grau, os avanços tecnológicos 

contribuíram, de forma decisiva, na engenharia de obras subterrâneas. 

 Na seção 4, foram levantados aspectos considerados relevantes em um 

programa de gestão de riscos voltado às obras subterrâneas, no tocante, 

especialmente, aos riscos geológicos, sua importância, classificação e 

consequências quando desconhecidos ou ignorados. Em áreas densamente 

urbanizadas, tais consequências podem tornar-se mais trágicas, não somente pela 

maior exposição, mas, ao passo que afetam diretamente, não somente o 

empreendimento em questão, mas, bens materiais ou mesmo vidas, dos 

trabalhadores da obra e de terceiros. Conclui-se que a evolução da gestão dos 

riscos, inerentes a todas as atividades, em maior ou menor grau, deve passar, 

primeiramente, pelo compartilhamento destes e de suas consequências entre as 

partes envolvidas para que, cientes de suas responsabilidades, cada parte cuide de 

gerenciá-los nas diversas fases do empreendimento, por meio de ferramentas de 

análise de risco especialmente desenvolvidas e boas práticas, desde o 

desenvolvimento do projeto até sua efetiva concretização, ou seja, a obra. 
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Quanto ao tratamento dos impactos ambientais, destaca-se, em uma 

abordagem sistemática do tema, parte da aparelhagem disponível, os programas 

que podem ser implantados, a menção às auditorias ambientais, como instrumento 

de gestão eficaz e a disseminação de novos conceitos em prol de um ambiente 

sustentável. Ademais, as históricas irresponsabilidades ambientais – atribuídas, em 

parte, ao tempo decorrido até a percepção de suas consequências danosas – já não 

são mais toleráveis, em função das rígidas legislações ambientais, focadas em 

sustentabilidade. Conclui-se, ainda, que a evolução da gestão ambiental passará a 

englobar conceitos semelhantes ao de uma cadeia de custódia, ou ciclo de vida, 

quanto ao rastreamento e responsabilização pela origem dos materiais aplicados e 

pelo destino dos resíduos gerados. 

A seção 5 dedicou-se a verificar os avanços alcançados pelas escavações 

mecanizadas, por sua importância no cenário atual a partir das últimas décadas, em 

função da evolução das máquinas tuneladoras denominadas Tunnel Boring 

Machines (TBM). Coube comparar suas inúmeras vantagens e benefícios frente às 

possíveis desvantagens, dentre as quais, seus altos custos de importação, inclusive 

quanto às peças de consumo e sobressalentes, para uso no Brasil, por exemplo, 

dependendo, logicamente, do tamanho e valor do empreendimento. Destaca-se a 

tuneladora utilizada nas obras da Linha 4 – Amarela – da Companhia do 

Metropolitano de São Paulo e a idealização, proposta por Faria e Noronha (2010), 

para implantação de uma fábrica de tuneladoras no Estado de Santa Catarina, 

denominada Brazilian Borer (BRABO), baseada em redução de custos aliada à 

tecnologias de concepção inovadoras. Conclui-se que a utilização em massa das 

máquinas tuneladoras depende especialmente, no cenário brasileiro, em grande 

parte, de maior viabilidade em termos econômicos por meio de incentivos fiscais, 

além de estímulos à transferência de tecnologia e especialização da mão-de-obra. 

Por tudo quanto foi abordado e analisado conclui-se que a evolução das 

construções subterrâneas está muito ligada à evolução tecnológica, visto que esta 

possibilitará, tal como tem ocorrido, grande parte dos avanços, seja colaborando em 

termos de viabilidade e concretização de futuros projetos, pela aplicabilidade direta 

de equipamentos automatizados e novos materiais recém- desenvolvidos; seja por 

proporcionar o desenvolvimento de pesquisas avançadas. No mais, os espaços 

subterrâneos em áreas urbanas devem multiplicar-se e os túneis serão 

compartilhados por redes de transporte e utilidades, liberando espaço sobre a 
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superfície para áreas verdes, de lazer ou habitação. Por fim, em termos 

profissionais, a atual globalização da informação privilegiará àqueles preparados – 

por meio de capacitação e atualizações constantes – para atuar nesse ritmo de 

desenvolvimento. 

Como sugestão para futuros trabalhos, pode-se comparar as diferentes 

alternativas de obras subterrâneas multipropósitos, concebidas e aplicadas em 

cidades ao redor do mundo, que sejam viáveis nas grandes metrópoles brasileiras, 

como auxílio no tratamento de problemas crônicos relacionados à ocupação 

desordenada dos centros urbanos.   
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