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PREFáCIO

Túneis hidráulicos são obras lineares abertas em espaços subterrâneos e que se 

destinam à passagem da água para os fins mais variados, tais como a adução para 

abastecimento em áreas urbanas, o controle de enchentes, o desvio de rios, o aporte 

para geração de energia ou para irrigação, a restituição das águas ao leito original, 

o recalque e a transposição de bacias etc. Pressurizados ou não, são obras de seção 

geralmente reduzida, cuja terceira dimensão, a extensão, pode variar entre dezenas 

de metros e dezenas de quilômetros.

O livro aborda as principais causas de acidentes e incidentes, entre as quais se 

destacam o conhecimento insuficiente do quadro geológico-estrutural e das carac-

terísticas geotécnicas do meio; falhas e imprecisões na elaboração do projeto e na 

definição das formas de tratamento e/ou revestimento dos túneis; deficiências na 

aplicação das formas de tratamento e/ou inobservância das determinações de pro-

jeto; falhas e impropriedades nas etapas de enchimento, operação e esvaziamento 

dos túneis.

O foco deste livro são os eventos e contratempos que se manifestaram na fase 

operacional dos empreendimentos. Entretanto, alguns casos de acidentes de rele-

vante impacto ocorreram na etapa final de construção e serão aqui considerados.

A obra é dividida em duas partes. A primeira consiste em um texto de caráter 

geral. A segunda apresenta 11 relatos de casos de acidentes e incidentes registrados 

no Brasil em túneis hidráulicos, sendo que oito deles são identificados, enquanto os 

últimos três casos descritos permanecem no anonimato, pelo fato de os autores não 

disporem de autorização para divulgação. Todos os casos identificados constam de 

registros de domínio público, na forma de artigos em revistas, congressos, livros etc.
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