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Projeto e Construção de Túneis pelo NATM 

 

1. RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar os fundamentos que 

caracterizam o projeto de escavação de túneis escavados pelo método 

convencional, método qual foi viabilizado, muito em função do desenvolvimento 

dos materiais, que tem como seu principal coadjuvante o concreto projetado. 

O trabalho, explica nos primeiros capítulos a importância dos métodos 

investigativos e como, a partir desses, pode-se estudar e classificar o seu 

comportamento geomecânico, de forma a padronizar e pré dimensionar uma 

estrutura de suporte. Após isso, mostram-se algumas premissas, que auxiliam e 

aumentam a segurança, da execução de um túnel como tratamentos do maciço e 

rebaixamento do lençol freático. Por fim, discute-se os métodos de escavação, 

como é pré-estabelecida a parcialização e os suportes que podem ser instalados 

em um túnel. 

No modelo hipotético é simulado um perfil geológico, a partir do qual se faz a 

classificação geomecânica e, através de gráficos e tabelas, um pré-

dimensionamento. 

A partir desse pré-dimensionamento, fazem-se simulações por meio do software 

de elementos finitos, analisa-se a interação maciço-estrutura, desenvolvem-se 

soluções para o modelo hipotético garantindo a segurança das escavações e 

dimensiona-se um revestimento. 

Então, procura-se estabelecer uma sequência construtiva e os locais de 

instrumentação, que sejam adequados para o túnel. 

 

 

2. INTRODUÇÃO 

Os túneis têm se apresentado como uma alternativa muito utilizada nos últimos 

tempos, tal fato se condiciona aos túneis apresentarem muitos benefícios (custo 

benefício, menor intervenção ambiental, tempo de execução) em relação às 

demais alternativas, quando bem projetados. A aglomeração de pessoas nas 

cidades causou uma disputa por espaço superficial, gerando escassez deste, o 

que motivou o uso de espaço subterrâneos. Isso também acarretou numa maior 
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demanda das necessidades da sociedade, no que diz respeito à mobilidade 

urbana, redes de saneamento e energia. 

Portanto, os túneis podem ser utilizados em usinas hidrelétricas e barragens 

(para desvio de canais quando não há espaço no próprio leito para realizar o 

desvio e conduto forçado, anteposto às turbinas); redes de saneamento 

(tubulações de esgotos e adutoras); mobilidade urbana (redes de transporte 

como malhas rodoviárias, ferroviárias, metroviárias ou de transeuntes) e 

mineração. 

 

 

3. OBJETIVOS 

Apresentar os fundamentos que caracterizam o projeto de escavação de túneis 

em NATM (New Austrian Tunelling Method), realizar os estudos iniciais 

necessários para aplicação do método de engenharia em túneis concebidos para 

o NATM, dimensionar o revestimento em concreto projetado para um túnel 

hipotético em NATM, a ser escavado em solo ou rocha alterada mole, baseado 

em uma sequência construtiva. 

 

 

4. METODOLOGIA 

Inicialmente, apresentam-se as premissas necessárias à realização de um 

projeto adequado, como investigação, caracterização, classificação, escavação, 

tratamento do maciço, rebaixamento do lençol freático e instrumentação. Na 

sequência, elabora-se a análise do comportamento do maciço e carregamentos 

atuantes sobre o revestimento através de um software de elementos finitos e, 

também, do modelo semi-empírico de Schwartz-Einstein, de modo a possibilitar a 

compreensão da interação suporte-maciço.  Para este túnel propõe-se um 

método construtivo mais adequado às condições assumidas. 

 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

4.1 INVESTIGAÇÃO DOS ASPECTOS GEOLÓGICOS 

4.2 CLASSIFICAÇÃO DE MACIÇOS TERROSOS 
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4.3 CLASSIFICAÇÃO DE MACIÇOS ROCHOSOS 

4.4 TRATAMENTOS DO MACIÇO 

4.5 MÉTODOS DE ESCAVAÇÃO DO MACIÇO 

4.6 SISTEMAS DE SUPORTE 

4.7 IMPERMEABILIZAÇÃO 

4.8 INSTRUMENTAÇÃO DO TÚNEL 

4.9 MODELO HIPOTÉTICO 

 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Busca-se obter como resultados da análise numérica, realizada por meio dos 

elementos finitos, o estado de tensões e deformações no maciço para as etapas 

construtivas, bem como avaliar a estabilidade da escavação. Para verificação do 

dimensionamento do revestimento, plotam-se os pares de esforços solicitantes 

(Md e Nd) em Diagrama de Interação, conforme figura 1. 

Diagrama de Interação
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Figura 1: Diagrama de interação – Revestimento Primário. 
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