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RESUMO 

 

O trabalho tem como o objetivo mostrar a execução do método não destrutivo do tipo Tunnel 

Liner (MND), que teve como a sua principal função a recuperação da drenagem do córrego, 

localizado na av. Dr. Mario Clapier Urbinati. O trabalho apresenta a execução de 2 bueiros 

metálicos do tipo Tunnel Liner, sendo eles de 3,40 metros de diâmetro e com 60,26 metros de 

extensão cada. No texto são apresentados os projetos, aditivo de valor, aditivos de prazo e o 

método de execução do bueiro. Os resultados mostram que o método é bastante eficiente, pois 

permitiu a condução correta de todo o volume de água que deságua no córrego extinguindo o 

problema local. A execução pelo MND gerou uma grande satisfação, com prazos reduzidos, 

sem produção de engarrafamentos pelo fato de não interferir na via asfáltica e a segurança e 

integridade dos trabalhadores. Foi analisado que o método destrutivo seria inviável, pois 

geraria grandes transtornos a população que depende dessa avenida para locomoção.  

 
 

Palavras-chave: Bueiro Metálico. Córrego Urbano. Infraestrutura de Drenagem.  

 

 

USE OF NON-DESTRUCTIVE METHOD OF THE TUNNEL LINER TYPE FOR 

URBAN DRAINAGE IN VEHICLE TRAFFIC WAYS: CASE STUDY OF DR. MARIO 

CLAPIER URBINATI AVENUE UNDER THE MANDACARU STREAM 

 

 

ABSTRACT 

 

This work has the main purpose of exposing the execution of the non-destructive method of 

the tunnel liner type (MND), which had as its main objective the recovery of the stream 

drainage, located at Dr. Mario Clapier Urbinatti Avenue. This paper work presents the 

implementation of two metallic manholes of the tunnel liner type, with 3,40 meters diameter 

and 60,26 meters extension each. The projects are presented in the text, value additive, 

deadline additives and the manhole implementation method. The results demonstrate that the 

method is quite efficient, since it allowed the correct driving of the water flow which drains 

into the stream extinguishing the local problem. The implementation by the MND generated a 

great satisfaction, with reduced deadlines, no traffic jams, due to the fact that it doesn't 

interfere in the asphaltic way and the security and integrity of the workforce. It has been 

analyzed that the destructive method would be impracticable, since it wou ld cause major 

inconveniences to the inhabitants who depend on this avenue to move around. 

 

 

Keywords: Drainage Infrastructure. Metallic Manholes. Urban Stream.



 
 

1. INTRODUÇÃO  

  

 Com o crescimento populacional avançando gradativamente no mundo se constata que 

muitos córregos e rios urbanos estão sofrendo devido às cheias geradas por falta de 

planejamento urbano. O sistema de redes de drenagem não é suficiente para atender toda 

demanda de água pluvial que deságuam nos afluentes, causando erosões e transformações no 

seu curso natural. (SILVA; RODRIGUES, 2010 apud PEREIRA et al, 2014, p. 29).  

 Segundo Pena, Alves (2017?) é possível notar diversos fatores influenciantes para que 

hajam cheias em rios e córregos, dentre eles se podem citar os fatores meteorológicos e 

também a impermeabilização do solo, pois a água que deveria infiltrar no solo está escorrendo 

nas superfícies agravando a ocorrência desses acontecimentos. 

 

Os rios urbanos que recebem as descargas de água, normalmente, não 

têm grandes dimensões e é possível observar uma mudança 

morfológica, como impactos sobre os indivíduos da fauna e da flora, 

além da perda da geodiversidade local. (SILVA; RODRIGUES, 2010 

apud PEREIRA et al, 2014, p. 29). 

 

 Na região objeto de estudo do artigo, foi constatada a presença de cheias em dias de 

chuvas intensas, no qual, geravam grandes inundações e um grande transtorno para a 

população local. Devido a isso, se fez necessário executar uma solução voltada a não 

interrupção da via, como o método não destrutivo (MND).  

Este método se baseia em soluções opostas às tradicionais, onde ocorrem aberturas de 

valas para galerias de drenagem de água pluvial. Pode-se mencionar, como exemplo, a 

execução de abertura de túneis sem a interrupção do tráfego de veículos.  

Segundo Nuvolari (2003) o custo direto, em muitas situações, para a execução do 

método não destrutivo, já é o mesmo que o método com abertura de valas a céu aberto, porém 

as vantagens são muitas, como a exatidão na execução da obra, prazos reduzidos e custo 

social menor. 

No Brasil, um dos métodos não destrutivo mais utilizado é o Tunnel Liner, o qual é 

versátil e muito eficiente, haja vista, que sua execução com chapas de aço corrugado de fácil 

manuseio, implementação e escavação manual, possibilita um baixo custo operacional e baixa 

dificuldade de execução. (FORTES, 2010 apud DE ARAUJO, 2017, p. 03). 

Para Nakamura (2012, p. 48), o Tunnel Liner pode ser utilizado em obras como: 

[...] redes de esgotos, passagens de veículos e pedestres, passagens de 

cabos de telefonia e energia, além de aplicações em obras metroviárias 
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e na mineração são alguns exemplos. Mas é especialmente em obras 

de drenagem de águas pluviais que o sistema vem sendo aproveitado. 

O artigo tem como objetivo analisar a viabilidade do o Método Não Destrutivo 

(MND), modelo Tunnel Liner, na adequação do sistema de drenagem urbana. O método foi 

executado por uma empresa especializada, ao qual obrou na recuperação da drenagem do 

córrego Mandacaru sob a Avenida Mario Clapier Urbinati. A fiscalização se deu pela 

prefeitura municipal de Maringá.  

 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 METODOLOGIA  

O artigo científico foi desenvolvido através de visitas em campo, acompanhados pelos 

fiscais da prefeitura, bem como os engenheiros da empresa responsável pela obra. Os dados 

foram coletados através de entrevistas com moradores locais, memoriais descritivos, projetos 

executivos elaborados pela própria prefeitura e o processo físico da obra onde contem 

protocolado todas as informações necessárias para a execução deste trabalho. 

2.2 ESTUDO DE CASO 

No local de estudo foi observado que as tubulações passantes embaixo da Avenida 

Doutor Mario Clapier Urbinati não estavam sendo suficientes para suprir a vazão do córrego. 

Isto se deve, pelo motivo, de serem apenas três tubos de concreto com 80 centímetros de 

diâmetro cada e estarem obstruídos por galhos e resíduos sólidos, conforme mostra a (Foto 1). 

 

Foto 1: Tubulação antiga obstruída por galhos e lixo 

 

Fonte: Pereira et al, p.33 (2014) 
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 Isto resultava em menor vazão de escoamento pela tubulação, fazendo com que a água 

acumulasse na sua montante causando enchentes na região. Então foi necessário pensar em 

algo estratégico que resolvesse o problema sem maiores danos a população.  

 O “Tunnel Liner” ou bueiro metálico foi o método encontrado para a solução, e 

segundo a Norma DNIT-ES (2004), pode ser descrito como uma obra corrente destinada ao 

escoamento de cursos d’águas permanentes ou temporários, executados por processo não 

destrutivo e sem a interrupção do tráfego. Constitui-se na execução de túneis com 

revestimento em anéis de chapa de aço, em que o avanço da escavação é seguido da imediata 

montagem das chapas do revestimento, fixado por parafusos e porcas ou grampos especiais, 

garantindo a estabilidade interna do maciço de solo (Figura 1). 

Figura 1: Imagem ilustrativa da execução do Tunnel Liner. 

 

Fonte: ARMCO STACCO (2013). 

 

 De acordo com Nakamura (2014) esse método executivo não é uma solução nova, pois 

foi muito utilizado nas décadas de 1980 e 1990. Porém, hoje em dia, é bastante utilizado em 

aplicações que exigem menores diâmetros e trechos mais curtos.     

 Segundo o maior fabricante nacional desse material, as formas geométricas do Tunnel 

Liner podem ser em arco, lenticular ou elipse vertical. E seu diâmetro pode variar entre 1,20 

m a 5,00 m. 
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Figura 2: Formas Geométricas do Tunnel Liner

 

Fonte: ARMCO STACCO (2013). 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

3.1 REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO 

Para dar início a construção do bueiro metálico foi necessário fazer a remoção da 

vegetação existente no local. As áreas desmatadas foram separadas em duas partes, sendo a 

“área 01” de 270,30 m² a montante e a “área 02” de 351,70 m² a jusante do córrego, conforme 

mostrado na (Figura 1). Ressaltando ainda que o inicio do desmatamento se deu após a 

liberação da SEMA (Secretária Municipal de Meio Ambiente). 

Figura 3: Planta de desmatamento 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Maringá (2018). 
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3.2 EXECUÇÃO DOS BUEIROS 

 A execução dos bueiros através do método (MND), do tipo Tunnel Liner, sob a 

Avenida Dr. Mario Clapier Urbinati, cruzamento com o córrego Mandacaru, foi realizado na 

cidade de Maringá com autorização da prefeitura municipal através da ordem de serviço 

54/2017. Os equipamentos que conduziram a obra foram: escavadeira, retro escavadeira, 

bomba, misturador trifásico, compressor injetado. Foram executados dois bueiros metálicos, 

sendo um ao lado do outro, todos com diâmetro de 3,40 metros e uma extensão de 60,26 

metros da montante à jusante, conforme mostra a (Figura 4). Além disso, um aterro de 

aproximadamente 3 metros sobre a geratriz superior dos tubos em solo argiloso. 

 

Figura 4: Planta baixa 

 

Fonte: Prefeitura do Município de Maringá (2018). 

 

 O primeiro tubo foi executado após a demolição da cabeceira a montante existente 

com um volume de concreto de 42,90 m³ seguido da retirada dos entulhos gerados. Assim foi 

executado através de uma escavação manual ocasionando um serviço vagaroso que em média 

levava 0,80 metro por dia de escavação solo a dentro. Ao decorrer da escavação, outra equipe 

montava as placas corrugadas de aço de 2,7 milímetros de espessura, 1,38 metros de 

comprimento e 46 centímetros de largura em volta do túnel aberto, sendo parafusadas com 

porcas de 5/8 x 1 1/2" distribuída ao longo das flanges laterais dos anéis metálicos (Figura 5). 
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Figura 5: Detalhamento da chapa corrugada 

 

Fonte: ARMCO STACCO (2013) 

 

Assim juntando uma placa na outra, moldando um formato cilíndrico, garantiu toda a 

estabilidade interna do túnel. Após a montagem das placas iniciava a parte da injeção de nata 

de cimento em alta pressão fazendo a vedação entre a placa corrugada e o solo que estava em 

cima do túnel de forma a impedir o escoamento na interface tubulação-aterro e dificultar a 

corrosão da chapa conforme prescrito na Norma DNIT-ES (2004).    

 De acordo com a fabricante, as chapas de aço corrugadas dos túneis  devem ser todas 

galvanizadas em casos de contato com águas de baixa acidez, a fim de garantir que o zinco 

presente nas chapas se sacrifique ao longo do tempo para proteger o metal base das corrosões, 

garantindo por décadas a vida útil das estruturas. Já em ambientes onde o nível de 

agressividade é alto, como litorais ou locais de despejo sanitários, as chapas devem passar por 

outro tipo de tratamento, como o revestimento Epoxy HR®.  A Foto 2 mostra as placas 

galvanizadas utilizadas na execução. 
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Foto 2: Chapas de aço galvanizado 

 

Fonte: O autor (2018) 

 

O segundo túnel foi executado após a finalização do primeiro para que água do 

córrego pudesse escoar através do seu novo curso, liberando o caminho antigo para a 

continuação da obra. Sua execução foi similar ao primeiro túnel, mas o seu tempo de 

execução foi maior, pois nele continha as tubulações antigas de concreto e necessitava 

demoli-las manualmente para dar continuidade na obra.  

Com os dois tubos executados foram à hora de construir o piso de concreto na saída 

dos túneis evitando erosões no leito do córrego devido ao fluxo de águas. E também as alas de 

saída, tanto a montante quanto a jusante, sendo 4 metros a sua maior altura e uma abertura de 

30 graus (Figura 6). Elas foram realizadas com bocas e alas de concreto de fck 20 MPa, 

construídas por processo semelhante ao considerado para os bueiros de concreto, e foram 

totalmente executadas para a contenção do solo acima depositado. 
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Figura 6: Elevação Frontal 

 

Fonte: Prefeitura de Maringá (2018) 

 

 A Figura 7 mostra a implantação dos bueiros, e como eles passaram em baixo da 

avenida Dr. Mario Clapier Urbinati, pode-se ter uma melhor noção da localização observando 

a mesma 

Figura 7: Projeto de implantação 

 

Fonte: Prefeitura de Maringá (2018) 
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3.3 ADITIVO DE VALOR 

Após a análise da documentação técnica (projetos, planilha de orçamento, etc.), partes 

constituintes do edital de contratação da empresa responsável pela execução das obras de 

implantação de bueiro metálico e das condições analisadas in loco, verificou-se que alguns 

serviços necessários para a conclusão da obra, não foram contemplados. Portanto, visando a 

segurança e o resguardo do interesse público, foi elaborado uma planilha de serviços 

contemplando os serviços não previstos inicialmente.  

 

3.3.1 Demolição 

 

Conforme exposto pela empresa executora da obra, no momento da execução do 

Tunnel Liner, foi detectado um “envelopamento” de concreto entre os tubos. No orçamento da 

obra foi previsto a demolição dos tubos, porém no decorrer das atividades foram verificados 

que as quantidades eram insuficientes, uma vez que os tubos existentes eram armados e o 

“envelopamento” de concreto não foi previsto resultando em um volume de 0,75 m³/m, então 

diante desta situação foram aditados os volumes de demolição de concreto. Na Foto 3 

observa-se a tubulação a ser demolida. 

 

Foto 3: Vista da tubulação tripla que deve ser demolida para execução do segundo Tunnel 

Liner. 

 

Fonte: O autor (2018) 
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 A foto acima apresenta a execução do primeiro bueiro metálico, observa-se que a água 

do córrego ainda está passando pelas tubulações antigas de concreto. 

 

3.3.2 Interligação da tubulação existente 

 

Foram constatados que não foi prevista a interligação de uma tubulação dupla e de 

uma boca de lobo existente que tem como função captar as águas pluviais da rua Dr. Mario 

Clapier Urbinati e levá-la até o córrego. Apesar de não prevista, as interligações foram 

executadas os seguintes serviços:  

 Prolongamento da tubulação de diâmetro de 0,6 metro da boca de lobo até a 

chegada na ala de concreto que foi executado na extremidade do Tunnel Liner. 

 Prolongamento da tubulação dupla de diâmetro de 1 metro até a chegada em uma 

caixa de ligação, onde será mudada a direção, até chegar na ala de concreto, conforme 

mostra a Foto 4. 

Foto 4: Vista da tubulação que deve ser alongada 

 

Fonte: O autor (2018) 

 A foto acima mostra a tubulação dupla de 1 metro de diâmetro não prevista que foi 

contemplada na planilha de aditivo de valor. 

 Assim, diante do exposto, se verificou que o aumento de metafísica da obra foi no 

valor de R$ 50.601,23 (cinquenta mil e seiscentos e um reais e vinte e três centavos) que 

correspondeu em 2,27% do valor contratado. 
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3.4 ADITIVO DE PRAZO 

 Na hora da demolição dos tubos envelopados, foram descobertos que as situações não 

previstas em projeto contribuíram para o atraso da obra, assim como a situação das chuvas 

excessivas e deslizamentos de solo que também favoreceu para os retrabalhos. Então no mês 

de abril de 2018 diante dos fatos a fiscalização da prefeitura foi favorável às justificativas 

aditando um prazo de 60 dias. 

 O segundo aditivo de prazo ocorreu no mês de julho de 2018 devido ao intenso 

volume de chuvas que teve como a sua maior precipitação no dia 13/06, chegando próximo a 

50 mm em um dia, sendo muito grande o volume passando pela obra, conforme mostra na 

Figura 6. Devido a isso, a água não só levou o solo depositado ao redor do Tunnel Liner, 

como também movimentou a estrutura de ferro deslocando-a da cota de projeto para o seu 

assentamento, por esse motivo foi levado em consideração o fato de que a estrutura fosse 

desmontada, o terreno limpado, nivelado e que ainda fosse refeito a sua montagem, sendo 

assim a fiscalização municipal foi favorável a justificativa da empresa aditando um prazo de 

mais 30 dias, totalizando 90 dias de aditivos de prazos. 

 

Figura 6: Gráfico meteorológico do mês 06. 

 

Fonte: Inmet (2018) 

  

 A imagem apresentada comprova a precipitação da chuva ocorrida no dia 13 de julho 

de 2018, segundo o Instituto nacional de meteorologia - INMET. 
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 Essa foi uma obra que fez parte do programa de Mobilidade Urbana do Município de 

Maringá, financiada com o recurso do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), uma 

organização financeira onde seu propósito é financiar projetos de desenvolvimento 

econômico, social e institucional na América latina e no Caribe.  O custo previsto ficou em 

R$ 1.010.698,10 (Um milhão, dez mil, seiscentos e noventa e oito reais e dez centavos), 

conforme a Figura 07 somado a um aditivo no valor de R$ 50.601,23 (cinquenta mil, 

seiscentos e um reais e vinte e três centavos), apresentado na Figura 08, totalizando um valor 

de R$ 1.061.299,33 (Um milhão, sessenta e um mil, duzentos e noventa e nove reais e trinta e 

três centavos). A obra teve seu tempo de execução total de 270 dias, sendo 180 dias de prazo 

normal de contrato e mais 90 dias de aditivos. 

 

Figura 7: Planilha orçamentária da empresa contratada 

 

Fonte: Adaptado de Tribunal de contas do Estado do Paraná (2018). 
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Figura 8: Planilha de aditivo de valores 

 

Fonte: Adaptado de Tribunal de contas do Estado do Paraná (2018) 

  

 Após a conclusão e a emissão do termo de entrega da obra foi constatado que o 

problema de alagamento da via asfáltica foi solucionado segundo testemunhas, os túneis 

deram vazão ao maior volume de chuva que ocorreu na região até o período deste trabalho 

que foi no dia 27/10/2018 com 66 mm de chuva em um único dia, conforme a Figura 09. 

Sendo assim pode-se afirmar que o método MND do tipo Tunnel Liner foi a melhor opção 

tendo em vista as reais situações que se encontrava o local. 
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Figura 09: Gráfico Meteorológico do mês 10 

 

Fonte: Inmet (2018) 

 

 A Figura apresentada acima mostra o gráfico de chuvas do mês 10, no qual houve 

grandes chuvas, sendo a sua maior precipitação no dia 27.  

 

Foto 5: Vista do túnel e a ala finalizados 

 

Fonte: O autor (2018) 
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A Foto acima mostra a tubulação dupla prolongada, a ala de concreto pronta e o 

córrego em seu curso normal, passando por dentro dos tuneis já finalizados. 

A parte inferior das chapas foram revestidas com um lastro de concreto, aumentando 

seu coeficiente de Manning, e a sua rugosidade, protegendo a chapa contra produtos químicos 

diversos. Conforme mostra a Foto 6. 

 

Foto 6: Foto interna do túnel. 

 

Fonte: O autor (2018) 

 

A Foto 6 mostra o primeiro Tunnel Liner finalizado, faltando apenas uma pequena 

parte de lastro de concreto em sua parte inferior, que foi executada após o desvio da água do 

córrego horas depois para o segundo túnel. 

 

Segundo a prefeitura de Maringá, não é a primeira vez que esse método executivo é 

realizado na cidade, em 1995 ocorreu a execução de um Tunnel Liner na terceira parte da obra 

de rebaixamento da linha férrea da Av. Dr. Horácio Racanello Filho, onde essa obra teve 

como objetivo escoar o volume das águas da região central, parte da zona 07, e da área de 

rebaixamento da linha férrea. O Tunnel Liner executado na época conteve 12 metros de 

profundidade, uma extensão de 1,5 quilometros e seu diâmetro de 2,20 metros, sendo seu final 

localizado no interior do Parque do Ingá. (Maringá. Prefeitura Municipal, 2006). 
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3 CONCLUSÃO 

 

O método de execução exposto tem inúmeras vantagens comparado ao método 

tradicional como a abertura de valas para execução de pontes. Nesse estudo de caso foi 

possível observar que o método do Tunnel Liner utilizado foi o mais satisfatório devido a 

existência de um via à cima tendo um grande número de trafego de veículos. 

 

O MND é um método onde não é necessário realizar a obstrução do fluxo de carros, 

não gera grandes aterros e escavações, otimizando assim a construção do túnel, prazos 

reduzidos e nos transtornos gerados a população que convive ou trafegam perto da obra. A 

grande vantagem do Tunnel Liner foi a eficiência apresentada, sendo que as chapas 

corrugadas eram de fácil manejo, escavação com baixo custo de operação, mesmo sendo toda 

ela feita manualmente e de baixa dificuldade na hora da execução. 

Neste caso a execução de outro método como uma execução de uma galeria celular 

seria totalmente inviável em razão dos custos sociais e do custo financeiro elevado que 

necessitaria de serviços mais complexos como grandes movimentações de solo, uso de 

maquinas pesadas, retirada do asfalto existente e execução de um novo. 
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