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PALAVRA DO LEITOR

A ENGENHARIA BRASILEIRA 
E OS 25 ANOS DO CBT

Tarcísio BarreTo celesTino*

Ao lado de Jairo Pascoal Júnior, vice-presidente; 
Werner Bilfinger, secretário geral; Eloi Angelo 
Palma Filho, secretário executivo; e Fernando 

Leyser Gonçalves, tesoureiro – assumo com muito or-
gulho pela segunda vez a presidência do Comitê Brasi-
leiro de Túneis (CBT), no ano do nosso Jubileu de Prata.

São duas décadas e meia de história que teve início 
com o trabalho da Associação Brasileira de Mecânica 
dos Solos e Engenharia Geotécnica (ABMS), a grande 
responsável pelos primeiros simpósios brasileiros es-
pecíficos sobre escavações subterrâneas, ainda na dé-
cada de 1980 do século passado. Essa movimentação 
culminou na criação, em 1990, do CBT, que passou a 
representar a ABMS na International Tunnelling Asso-
ciation (ITA).

Nascemos fortes e, rapidamente, ganhamos reconhe-
cimento internacional. Mas a história da construção de 
túneis é muito mais antiga. Os primeiros túneis come-
çaram no Brasil no século 17 na corrida do ouro em 
Minas Gerais. Já no século 19, com o olhar futurista de 
Dom Pedro II, os túneis tiveram grande impulso para 
construção de ferrovias. Naquela época, nosso volume 
de construção de túneis era comparável ao de países 
europeus.  De lá pra cá, perdemos um pouco o impulso, 
mas houve grande diversificação nas construções sub-
terrâneas para as mais diferentes finalidades: produção 
de energia, ferroviária, metroviária, rodoviária, entre 
outras. Essa história e legado estão muito bem explica-
dos no nosso livro Túneis do Brasil (2006).

Isso prova que somos detentores de muito boa en-
genharia, mas eu diria que nós somos pobres em vender 
nosso peixe. Eu vejo outros países com muito menos 
capacidade que conseguem gritar muito mais alto e 
muitas vezes impor seu pensamento nas regras que de-
finem o mundo pragmático não só das obras, mas das 
normas, e até mesmo do ensino. Enquanto em outros 
países grupos ambientalistas pedem soluções subterrâ-
neas para alguns problemas estruturais, vejo tais gru-
pos no Brasil lutarem contra túneis. Temos de sentar à 
mesa e mostrar-lhes a vantagem ambiental dos túneis.

Como o CBT pode contribuir para transformar esse 
cenário? Trabalhando mais e mais, com determinação 
e participação de nossos associados, também inseridos 
na comunidade científica e mercado, com disposição de 
manter o alto nível das atividades do Comitê nos próxi-
mos dois anos. 

Trabalhamos de forma voluntária por convicção 
de que é através do esforço coletivo que poderemos 
unir forças com um interesse primordial: melhorar 
a vida da sociedade através de obras realmente re-
levantes. As construções subterrâneas são o gran-
de diferencial não só em nossas metrópoles, mas, 

muitas vezes, elas diminuem o impacto ambiental.
Não será fácil superar nossas expectativas diante do 

mandato de Hugo C. Rocha. Foi na gestão de Hugo que 
o CBT atingiu seu grau de maturidade inquestionável. 
Esse reconhecimento interno e internacional tem de ser 
preservado. 

Temos muitas metas para essa gestão: a prepara-
ção do livro texto sobre túneis, a comemoração dos 
25 anos com um evento técnico internacional, a con-
solidação do grupo de jovens tuneleiros, a preparação 
para realização do simpósio internacional do Comitê 
Técnico 204 da ISSMGE em 2017, juntamente com o 
4º CBT, a promoção da aproximação em ambiente não 
protocolar dos lados contratante e potenciais contrata-
dos de obras subterrâneas no Brasil e, por fim, a conti-
nuação das atividades de educação, que sempre foram 
destaque no CBT.

Vamos organizar um pacote de cursos formais a se-
rem oferecidos em diferentes cidades brasileiras e de 
preferência com a contribuição da ITA-CET. Dois cursos 
estão em fase de preparação: um sobre práticas con-
tratuais e outro sobre segurança operacional de túneis.

O livro texto Projeto e Construção de Túneis deverá 
preencher uma grande lacuna de obras deste tipo em 
língua portuguesa. A demanda por estudantes e pro-
fissionais é grande e, ao mesmo tempo, a maturidade 
técnica do que se faz no Brasil é garantia de que uma 
obra de alto nível pode e até deve ser produzida.

A consolidação do grupo de jovens deverá trazer 
sangue novo além de atrair bons profissionais para a 
área. Queremos criar um prêmio para monografias pro-
duzidas por estudantes sobre ideias de obras subterrâ-
neas em suas cidades ou regiões do país.

Está em planejamento a realização do segundo Sim-
pósio Internacional de Impermeabilização de Túneis, 
dez anos após a primeira edição, em 2005. O primeiro 
evento foi iniciativa única do CBT. Dada a importância 
do tema, a ITA resolveu encampar e torná-lo um evento 
internacional. Muitos desenvolvimentos aconteceram 
na última década sobre o assunto. Além disso, aumen-
taram as exigências de desempenho e de aspectos con-
tratuais.

Nossos 25 anos serão comemorados com ações e na 
redefinição das estratégias futuras. Estratégias que nos 
levem a construir mais obras subterrâneas e que tais 
obras sejam cada vez mais amigáveis à sociedade. Isto 
é, cada vez mais seguras e econômicas, de acordo com 
as melhores práticas contratuais internacionais. Dare-
mos o melhor de nós, como profissionais, e exigiremos 
resultados como cidadãos.
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