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erca de 80 engenheiros, 
geólogos e outros técni-

cos da área assistiram, em agosto 
passado no Instituto de Engenha-
ria, à palestra do professor e en-

Austríaco fala sobre riscos
em obras subterrâneas

C tificação de riscos”, ressalva o especialista. “Ou-
tros utilizam sistemas muito sofisticados, mas 
não entendem o problema”. Schubert destaca 
que é fundamental ter o foco na identificação 
do risco e conhecer o problema. Desta forma, a 
solução é encontrada mais facilmente.

“Mas não podemos pensar que o túnel 
está finalizado quando o projeto é concluí-
do”, alerta Schubert, lembrando que na fase 
de construção de uma obra subterrânea é 
fundamental uma gestão de segurança. 
Para isso ele enumera alguns pontos que 
devem ser considerados: (1) se alguma coi-
sa pode dar errado, geralmente dará; (2) 
as coisas acontecem mesmo que ninguém 
imagine que elas pudessem acontecer; (3) 
os seres humanos podem ser tudo, menos 
perfeitos; (4) nada é imprevisível, nós é que 
nem sempre somos espertos o suficiente 
para enxergar os sinais. “Com tudo isso, o 
ideal é estar preparado para eventos possí-
veis e para os aparentemente impossíveis.”

Wulf Schubert também mostrou ao pú-
blico presente uma metodologia baseada 
em um software de acompanhamento de 
instrumentação que impressionou o pre-
sidente do CBT, Tarcísio Barreto Celestino, 
responsável pelo evento. “É uma ferramen-

ta importantíssima para filtrar o que é um 
comportamento normal e o que não é”, 
observou Celestino. “Aqui no Brasil temos 
coisas semelhantes, mas não com essa so-
fisticação e com esse grau de elaboração.”

Para Wulf Schubert a engenharia tuneleira 
é diferente dos outros campos da engenharia 
civil. “Eu diria que a maior diferença de um tú-
nel para um prédio ou uma ponte, por exem-
plo, é que nessas estruturas as propriedades 
dos materiais que estão sendo usados são co-
nhecidas, enquanto que nós tuneleiros lidamos 
com o solo, com as rochas, e não sabemos com 
exatidão quais as suas propriedades. É o que a 
natureza nos dá. Por isso precisamos desenvol-
ver mecanismos para tentar prever os riscos.” 

Wulf Schubert é professor da Universidade 
Técnica de Graz, na Áustria e diretor do Institu-
to de Mecânica das Rochas e Túneis da mesma 
instituição. Ele trabalhou, pela Geoconsult de 
Salzburg, em projeto e acompanhamento de 
obras subterrâneas. Atualmente, também atua 
como consultor de projetos e obras em diversos 
países. O engenheiro é neto do professor Rab-
cewicz, idealizador do método NATM, e adap-
tou os conceitos do avô para a atualidade no 
que se refere a métodos de observação, inter-
pretação e instrumentação de túneis.

Núcleo Jovem do Instituto de Enge-
nharia apresentou-se oficialmente em 

setembro passado ao Conselho Deliberativo 
do Instituto de Engenharia, ocasião em que 
foi elevado da condição de grupo de traba-
lho à condição de diretoria.

A criação do novo núcleo, subordinado ao 
eng° Amândio Martins, vice-presidente de as-
suntos internos, contou com o incondicional 
apoio na gestão do presidente da entidade, engº 
Aluizio de Barros Fagundes.

Esta nova e recente diretoria aposta na re-
novação, na inovação e na identificação de um 
público jovem, através de seus próprios interesses 
unidos aos interesses e objetivos do Instituto de 
Engenharia, e tem como propósito atuar em co-

Núcleo Jovem ganha espaço na Engenharia
O operação e não em competição com outras 

diretorias e divisões técnicas.
A apresentação exibida foi considerada 

uma iniciativa séria e estruturada, repercu-
tindo positivamente perante os conselheiros. 
Suas propostas são calcadas em três pilares: 
carreira, sociedade e entretenimento. Tais 
fundamentos foram definidos conforme a 
percepção dos anseios e das preocupações dos 
jovens, de modo que se interessem, que sejam 
atraídos e que se disponham a prestar um traba-
lho voluntário de “valorização da engenharia em 
prol do desenvolvimento da sociedade”.

O Núcleo Jovem tem como diretora a engª 
Clara Cascão Nassar (e-mail: nucleojovem@
iengenharia.org.br), à disposição dos jovens 

interessados em fazer parte do grupo. “Eu 
enxerguei várias possibilidades de ações e ta-
refas para impulsionar o grupo, atuando em 
colaboração com as divisões técnicas, com 
o acampamento e com as ideias de alguns 
conselheiros, enfim com tudo aquilo que nos 
instigue e nos faça pensar, planejar, otimizar e 
operacionalizar”, afirmou Clara Nassar.

genheiro austríaco Wulf Schubert, sobre riscos 
em obras subterrâneas. “É importante discutir 
esse assunto para tentar achar uma maneira de 
tornar os túneis mais seguros”, afirmou Schu-
bert. “Isso inclui a segurança do projeto e da 
construção dessas estruturas.” 

Na apresentação, promovida pelo Comitê 
Brasileiro de Túneis (CBT), Schubert explicou 
que, “considerando o projeto de um túnel, pri-
meiro deve-se identificar os riscos, depois ava-
liar a probabilidade de eles ocorrerem e associar 
as consequências”, sendo que o próximo passo 
é pensar em medidas de mitigação para os ca-
sos em que o risco for considerado inaceitável. 
As medidas devem ser tomadas para eliminar o 
risco, reduzir a probabilidade de acontecer ou 
minimizar os efeitos negativos produzidos.

Wulf Schubert destacou ainda que os proje-
tos devem se basear em aprofundados estudos 
geológicos, caracterização geotécnica e geome-
cânica, caracterização hidrogeológica e orien-
tações sobre singularidades. “Muitas vezes são 
utilizados métodos que não têm o foco na iden-

Túnel no metrô de São Paulo

Participantes do Núcleo Jovem do IE
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