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SEGURANÇA E GESTÃO DE RISCOS NA CONTRUÇÃO DE TÚNEIS 

 

 

RESUMO- A construção de túneis requer estudos preliminares por ser, geralmente uma obra de grande porte e 

com alto custo financeiro e impactos ambientais. Um estudo importante antes e durante a implementação dos 

túneis é a questão da segurança e prevenção de riscos nas diversas atividades envolvidas nas construções 

subterrâneas. Desta forma, torna-se importante que todos os profissionais que trabalhem com esse tipo de 

construção estejam cientes dos riscos que poderão enfrentar. Devido a isso, este trabalho tem como objetivo 

apresentar como pode-se melhor ser projetado as condições ambientais dentro dos túneis. Para isso, serão 

realizadas as seguintes etapas: (i) definição de riscos; (ii) análises das condições ambientais internas dos túneis; e 

(iii) gestão de riscos em obras subterrâneas. Este trabalho mostra que caso não seja possível deixar os túneis em 

níveis aceitáveis de ruído, gases e poeiras faz-se necessário o uso de equipamentos de proteção individualizada. 

Além disso, foi possível notar que é fundamental a elaboração de um projeto de gestão de riscos, mesmo em túneis 

de pequeno porte. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

No ramo da engenharia civil, a construção de túneis encontra-se diretamente relacionada 

com um grau elevado de incertezas, isso ocorre devido a variabilidade geológica a que essas 

construções estão submetidas. Essa variabilidade pode afetar o custo e a segurança da obra 

gerando impactos ambientais em grande proporção.  

De acordo com a Tabela 1, é possível notar os principais acidentes que ocorreram 

durante a realização de construções em túneis e a quantidade de vítimas de cada um. 

 
Tabela 1: Exemplos de acidentes em túneis 

 

Túnel Vítima 

1978 Velsen (Holanda) túnel rodoviário com bi-direccional, 

770 m 5 mortos e 5 feridos 

1979 Nihonzaka (Japão), túnel rodoviário de galeria 

simples, 2 km 9 mortos 

1982 Caldecott (EUA), túnel rodoviário de 3 galerias, 1 km 7 mortos e 2 feridos 

1983 Pecorile (perto de Génova, Itália), túnel rodoviário de 

galeria dupla, 600 m 8 mortos e 22 feridos 

1989 Brenner (Áustria), túnel rodoviário de galeria dupla, 

412 m 2 mortos e 5 feridos 

1995 Pfänder (Áustria), túnel rodoviário de galeria simples, 

6,8 km 

3 mortos devido ao embate de 

automóveis 

1996 Isola delle Femmine (Itália), túnel rodoviário de 

galeria dupla, 148 m 5 mortos e 10 feridos 

1999 Mont-Blanc (França/Itália), túnel rodoviário de galeria 

simples, 11.6 km 

39 mortos e 25 bombeiros 

hospitalizados 

1999 Tauern (Áustria), túnel rodoviário de galeria simples, 

6 km 

12 mortos (7 mortos devido a 

acidente automóvel) 

2001 Gleinalm (Áustria), túnel rodoviário de galeria 

simples, 8,8 km 

5 mortos devidos a acidente 

automóvel 

2001 St. Gotthard (Suíça), túnel rodoviário bi-direccional, 

16,9 km 11 mortos 

2005 Frejus (França/Itália), túnel rodoviário de galeria 

simples, 12,9 km 2 mortos e 6 feridos 

2006 Viamala (Suíça), túnel rodoviário bi-direccional, 750 

m 9 mortos e 6 feridos 
 

Fonte: INIR (2008 apud CAMPOS 2012) 

 

Para prevenir acidentes em túneis é imprescindível a realização do gerenciamento de 

riscos, essa ferramenta auxilia na prevenção e controle de todas as atividades, antes, durante e 

depois da realização de trabalhos.  

O gerenciamento de riscos é o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar os 

recursos humanos e materiais de uma organização com a finalidade de reduzir os efeitos dos 

riscos sobre essa organização. Esse conjunto de técnicas visa reduzir ao mínimo os efeitos das 



 

perdas acidentais, enfocando o tratamento aos riscos que possam causar danos pessoais e ao 

meio ambiente preservando a imagem da empresa (ISEGNET, 2010). 

Portanto, esse artigo tem objetivo de entender as condições ambientais em que os 

funcionários de obras subterrâneas estarão submetidos para que seja feito uma gestão de risco 

mais eficaz, de forma que previna acidentes.  

 

2- METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada para estruturar esse artigo foi a pesquisa bibliográfica, tendo 

como fontes livros, teses, dissertações e também outros artigos relacionados com o tema 

abordado. Para isso, serão abordados a definição de riscos, análises das condições ambientais 

internas dos túneis e gestão de riscos em obras subterrâneas. 

 

3- DESENVOLVIMENTO 

 

3.1- SEGURANÇA E PREVENÇÃO DE RISCOS  

 

3.1.1- Definição de Risco 

 

O conceito de risco tem um papel importante na sociedade, pois caracteriza ocorrências 

incertas, ou seja, desvio relativo a situações esperadas. Riscos caracterizam situações onde o 

resultado de um evento é provável, possuindo duas componentes: (1) a probabilidade de 

ocorrência e (2) grandeza e severidade do efeito indesejável.  Assim, é possível notar que o 

risco é a probabilidade de arcar com as consequências da ocorrência de um evento ou de 

circunstâncias de incerteza (COELHO, 2015). 

Segundo Gomes (2012), em todos os empreendimentos há potencialidade de ocorrência 

de eventos positivos (benéficos) ou de eventos negativos (maléficos). A gestão de risco é uma 

metodologia que se preocupa com ambas as perspectivas, positiva e negativa. Entretanto, a área 

de segurança atenta-se a cuidar das ocorrências negativas, focando na prevenção e mitigação 

dos danos e/ou prejuízos.  

Para realização de uma segurança efetiva contra riscos em construções subterrâneas, é 

necessário o prévio conhecimento sobre as condições ambientais as quais os trabalhadores 

estarão submetidos. 

 



 

3.1.2- Condições Ambientais 

 

Existem um conjunto de ações, relativo a condições ambientais, que devem ser feitos 

antes e durante a realização da construção de obras subterrâneas para que possa garantir a 

qualidade no trabalho dos funcionários que irão trabalhar em obras subterrâneas. Podemos citar 

o conhecimento do terreno, instalações subterrâneas adequadas, controle de gases, poeiras e 

ruídos, melhora no acesso aos locais de trabalho e no transporte de materiais.  

  

3.1.2.1 – Conhecimento do terreno 

 

Para iniciar a construção do túnel é fundamental conhecer o solo que será manuseado. 

Segundo Engenharia Moderna (2008), a prospecção visa a determinação dos tipos de solo que 

ocorrem no local, a espessura das diversas camadas e das suas características mecânicas e a 

posição do nível freático. 

Para Kochen (2009): 

Os riscos em obras subterrâneas são maiores que em obras a céu 

aberto, isso ocorre devido a variabilidade de materiais geológicos 

existente no solo, e por mais detalhada que seja a investigação 

prévia de campo e laboratório, sempre pode apresentar alguma 

característica não prevista e que será detectada apenas no 

momento da construção. O engenheiro geotécnico tem que 

antecipar possíveis anormalidade que poderão ocorrer para evitar 

o impacto e aumento dos riscos na construção de obras 

subterrâneas. 

 

Mesmo realizando todo o estudo geotécnico sobre o terreno ainda pode ocorrer fraturas 

no maciço, mudança brusca no material e presença de água onde não era esperado.  

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.2 – Instalações Subterrâneas 

 

Existem inúmeros tipos de instalações subterrâneas que devem ser realizadas, entre elas 

podemos citar a ventilação, iluminação, instalações elétricas e equipamentos de emergência.  



 

A ventilação substitui o ar do ambiente interno pelo ar do ambiente externo, permitindo 

que os funcionários respirem um ar não poluído. A ventilação é relevante, pois em obras 

subterrâneas são produzidas muita poeiras e gases, podendo provocar acidentes e/ou doenças.  

Os olhos desempenham papel fundamental no controle das atividades, devido a isso é 

importante se preocupar com a iluminação dos túneis. É imprescindível lembrar que uma 

iluminação intensa não é sinônimo de ambiente confortável para trabalho. 

A instalação de energia elétrica é elementar, pois sem ela não existiria iluminação. A 

eletricidade é perigosa e por isso preciso que todos os cabos estejam devidamente instalados, 

evitando serem pisados ou amassados por veículos. 

Em todos os tipos de obras subterrânea é necessário a instalação de extintores, telefones 

e caixa de primeiro socorro. Caso ocorra quaisquer situações de emergência é preciso estar 

preparado. 

 

3.1.2.3 – Ruído 

 

O ruído constitui uma causa de incómodo para o trabalho, um obstáculo às 

comunicações verbais e sonoras, podendo provocar fadiga geral e, em casos extremos, trauma 

auditivo e alterações fisiológicas extra auditivas (CAMPOS, 2009). Acima do limiar da 

percepção dolorosa podem-se produzir danos ao aparelho auditivo. 

 

3.1.2.4 – Gases e Poeiras 

 

Durante a detonação para realização da escavação é o momento de maior produção de 

gases e poeiras, devido a isso é necessário ventilar o túnel para a exaustão dos gases 

provenientes dos explosivos.  

 

 

 

 
Figura 1: Detonação da frente de escavação e ventilação de túnel 

 



 

 

Fonte: Mascarenhas (2014) 

 

3.2 – GESTÃO DE RISCOS 

 

De acordo com Abordagem Integrada à Segurança de Túneis Rodoviários (2008 apud 

CAMPOS, 2012) uma forma para gestão de riscos em túneis pode-se estabelecer através dos 

princípios do ciclo representado na Figura 2. 

 
Figura 2: Ciclo de segurança 

 

Fonte: Abordagem Integrada à Segurança de Túneis Rodoviários (2008 apud CAMPOS, 2012) 

 

O ciclo é constituído de sete etapas: pró- acção, prevenção, preparação, mitigação, 

intervenção, tratamento posterior e avaliação. No início tem-se a pró - acção que consiste em 

evitar situações de insegurança eliminando o risco desde suas origens. Nessa fase encontra-se 

incluso a segurança estrutural e operacional durante a fase de planejamento. A segunda etapa é 

prevenção, onde deve ser realizado um estudo com objetivo de reduzir as possibilidades de 

acidente em túneis. A preparação é a terceira etapa e nela deve ser elaborado um plano de 



 

repostas para as emergências e formação de uma equipe de salvamento. Logo em seguida tem-

se a elaboração de um plano de mitigação das consequências de um acidente no túnel. A etapa 

da intervenção que visa garantir o apoio adequado das equipes de salvamento em caso de 

consequências graves devido a acidente. A sexta etapa é o tratamento posterior, nessa fase deve 

ocorrer uma reparação nos danos para que tudo volte ao normal. A última etapa é a avaliação e 

serve para identificar um melhoramento com intuito que não ocorra novamente o mesmo 

acidente.  

Para realização de todas as medidas analisadas anteriormente é indispensável a presença 

de um profissional ligado a segurança do trabalho. Além disso são necessárias as inspeções de 

caráter preventivo, com o intuito de identificar, analisar e tratar os riscos existentes no processo 

de trabalho. Segundo Tavares (2012), durante a execução da obra é necessário que ocorra três 

tipos de investigação:  

• Inspeções de rotina: aquela realizada frequentemente pelos responsáveis da 

segurança do trabalho e visa a encontrar erros comuns no ambiente de trabalho. 

• Inspeções periódicas: realizadas por determinados períodos de tempo visando 

averiguar condições inseguras, naturalmente estabelecidas pelos desgastes de 

peças, esforços e agressões em máquinas, móveis, objetos, etc. A legislação 

determina a necessidade de inspeções periódicas em determinados 

equipamentos, como caldeiras, elevadores e extintores de incêndio. 

• Inspeções especiais: busca identificar riscos presumíveis e que poderão ser 

detectadas situações anormais de trabalho.  

 

4- CONCLUSÃO 

 

A atividade de construção de tuneis é perigosa e envolve vários tipos de riscos, não 

apenas os riscos ambientais abordados nesse artigo, devido a isso é necessário o conhecimento 

prévio dos mesmo para prevenção e/ou mitigação de acidentes de trabalho. 

Equipamentos de proteção individualizada (EPIs) tem a finalidade de proteger o 

trabalhador dos riscos à sua saúde e segurança. EPIs diminuem ou evitam lesões e devem ser 

empregados apenas quando há impossibilidade de um controle mais efetivo que levaria à 

eliminação de riscos de acidentes no local de trabalho. Logo, caso não seja possível deixar os 

túneis em níveis aceitáveis de ruído, gases e poeiras faz-se necessário o uso de EPIs. 



 

As construções de túneis não é um problema, e sim uma solução. Essa construção 

normalmente é adotada como uma alternativa para que um obstáculo seja ultrapassado, como 

exemplo tem-se rios, montanhas ou outras rotas de transporte. 

É fundamental a elaboração de um projeto de gestão de riscos, mesmo em túneis de pequeno 

porte. A solução não é deixar de construir túneis e sim se prevenir nas construções em obras 

subterrâneas. 
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