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ESTUDO SOBRE USO 
DE PRÉ-MOLDADOS 
PARA TÚNEL NATM



O NATM – Túnel convencional

Revestimento primário em concreto projetado
Geometria –



Revestimento final Moldado in loco 

O NATM – Túnel convencional

Velocidade média- 7 dias por módulo 

de 5 a 6 m



Revestimento final em concreto projetado

O NATM – Túnel convencional

• Túnel Zuquim L 1 • Túnel V. Sonia L 4

Até 20 m2 por hora -3 x mais caro que moldado in 

loco



O TBM – Túnel mecanizado
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Até 40 m´dua– media 10 a 15 m /dia de túnel 

acabado



Montagem do Segmento



Aplicações de TBM x NATM

Sauer (2003), traduzido



O desafio

• Incorporar no NATM parte da
industrialização do processo TBM

• Pesquisar a viabilidade do uso de pré-
moldados para túnel do tipo NATM

• Eliminação da necessidade de
montageme desmontagemde formas,

• Redução de prazo e custo



Estudo sobre 
adoção de pré-
moldados para túnel 
do tipo NATM
•Prospecção atualizada de casos reais de
aplicação de módulos pré-moldados na
construção de túneis ferroviários no mundo
também pelo método NATM, citando a
motivação, necessidades, trechos de linhas,
prazos de execução, materiais, técnicas,
processos, empresas e fornecedores
envolvidos.

• Metrô de Washington DC (EUA)



Estudo sobre 
adoção de pré-
moldados para túnel 
do tipo NATM
•Análise criteriosa das vantagens, das
condições de aplicação e do custo-benefício
do novo método versus a construção
convencional NATM com moldado in loco e
concreto projetado.

Metrô de Nápoles  (Itália)

Est. Capodichino (Aeroporto) em construção 



Estudo sobre 
adoção de pré-
moldados para túnel 
do tipo NATM

•Definição padronizada das dimensões e
diâmetros para a secção de estação e para
túnel NATM com a nova técnica, considerando
largura do trem, entrevias, passarelas laterais,
ocupação da plataforma, dentre outras
premissas envolvidas para o contexto
metroviário de expansão do Metrô de São
Paulo.

Estande WTC 2019 (Itália)



Estudo sobre 
adoção de pré-
moldados para túnel 
do tipo NATM

•Elaboração de propostas para modelos factíveis
de implantação da técnica na RMSP,
identificando atores envolvidos, capacitação
técnica, desenvolvimento de fornecedores,
prazos, e da logística necessária para viabilizar o
processo em novos empreendimentos.

Crezza(Itália)



Limitações à 
implementação da 
solução

- Dimensões padrão

- Dimensionamento das peças

- Trabalhabilidade das peças

- Trechos em curva

- Estudo de materiais especiais

- Mão de obra especializada para 

dimensionamento



Limitações à 
implementação da 
solução

- Equipamentos de instalação

- Desenvolvimento de fornecedores

NET



Desafios – Potenciais 
contribuições

- Modelagens numéricas detalhadas  3D das 

peças/soluções

- Novos materiais para fabricação dos 

módulos : mais leves, mais resistentes

- Novas tecnologias de concreto

- Materiais resistentes a incêndio

- Uso de materias primas recicladas

- Novos equipamentos para montagem dos 

módulos

- Impressão 3D de peças



Resultados e 
benefícios 
esperados

• Redução de tempo de obra

• Padronização

• Melhoria no acabamento facilitando 

a instalação de sistemas

• Redução de custos diretos quando 

comparado com concreto projetado

Crezza(Itália)



Potenciais 
Interessados

• Metrô - SP

• Metrôs do Brasil

• CPTM

• DNIT

• Concessionárias de Ferrovias

• Concessionárias de Rodovias

• Grandes construtoras

Est. Alto do Ipiranga)



Obrigado!

Hugo Cássio Rocha 


