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entrevista

Engenheiro civil formado pela Esco-
la Politécnica da USP e mestre e doutor 
pela Universidade da Califórnia (EUA), 
Tarcísio Barreto Celestino é presidente 
do CBT -Comitê Brasileiro de Túneis-, 
gerente de Engenharia Civil da Themag 
Engenharia, responsável técnico por pro-
jetos para as obras subterrâneas das linhas 
1, 2, 3 e 4 do Metrô de São Paulo, de usi-
nas hidrelétricas e rodovias. Além disso, 
é professor doutor do Departamento de 
Geotecnia da Escola de Engenharia de 
São Carlos (USP) e professor convidado 
do Programa de Mestrado em Under-
ground Engineering, na Holanda.

Foi coordenador do Grupo de Tra-
balho 12 (uso de concreto projetado da 
International Tunneling and Under-
ground Space Association e presiden-
te da ABGE “Associação Brasileira de 
Geologia de Engenharia” e do Núcleo 
Regional de São Paulo da ABMS -Asso-
ciação Brasileira de Mecânica dos Solos.

Jornal do Instituto de Engenharia 
– O governo chileno, inicialmente, 

disse que o resgate dos 33 mineiros de-
moraria quatro meses. Entretanto, fo-
ram resgatados em pouco mais de dois 

meses. O senhor esperava que essa ope-
ração fosse tão bem sucedida? 

Tarcísio Barreto Celestino – Eles fo-
ram conservadores. Se dissessem um mês 
e levassem dois meses como ocorreu seria 
inaceitável psicologicamente para quem 
estava lá embaixo. Houve esse conservado-
rismo. Eu não esperava tanto sucesso não, 
principalmente devido à questão psicoló-
gica e de saúde dos mineiros confinados.

Jornal do Instituto de Engenharia 
– O resgate tinha três planos, o se-

nhor tem conhecimento deles?
Tarcísio Barreto Celestino – Os três 

planos eram variações sobre o mesmo 
tema, era o uso de ferramentas diferentes 
para ver qual chegava primeiro, qual tinha 
um desempenho melhor. Todos os planos 
utilizavam brocas de perfuração, cada 
uma com sua peculiaridade. Nenhum era 
ideal. O ideal seria furar de baixo para 
cima, o método é chamado de rayse bo-

ring, que é muito mais rápido. Esse mé-
todo consiste em descer um cabo, prender 
na ferramenta de corte, puxar o cabo en-
quanto a ferramenta gira, e o material já 
vai caindo. É muito mais eficiente do que 
furar de cima para baixo, em que a retira-

da do material não é tão fácil. Seria o ide-
al, mas você teria que ter a ferramenta lá 
embaixo. Não tinha, mas, se tivesse, seria 
mais rápido e confiável também.

Jornal do Instituto de Engenharia – 
Mesmo a mina sendo a céu aberto, 

existe algum risco de acidentes?
Tarcísio Barreto Celestino – Exis-

tem desmoronamentos nas minas a céu 
aberto. As minas hoje estão atingindo 
profundidades que há 20 anos nem se 
pensava, profundidades acima de 500m, 
700m e há acidentes nelas. Outro dia 
caiu uma mina na Indonésia de mais de 
700m. No Chile a mina Chuquicamata, 
que deve ser uma das maiores minas de 
cobre do mundo a céu aberto, também 
rompeu. Há rupturas também em minas 
a céu aberto.

Jornal do Instituto de Engenharia 
– Como o senhor vê a questão de se-

gurança nas minas no Brasil?
Tarcísio Barreto Celestino – Nas 

minas formais -as estabelecidas, não vou 
falar das minas informais-, o índice de 
acidente é aceitável, eu até diria que bom. 
Há muitas minas das quais a gente não 

Diferenças de técnicas e tecnologias 
em túneis de minas e de obras civis

Em virtude do acidente e do sucesso do resgate dos 33 mineiros 
da mina San José, no Chile, o Jornal do Instituto de Engenharia 
entrevistou com exclusividade o professor doutor Tarcísio Barreto 
Celestino que falou da operação de resgate dos mineiros, da questão 
de segurança em mina, das diferenças de técnicas utilizadas em túnel 
de minas e de obras civis e da qualidade dos engenheiros recém-
formados.

 Tarcísio Barreto Celestino
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ouve falar de acidente porque desempe-
nha muito bem o seu trabalho. Em So-
rocaba (SP) tem uma mina subterrânea 
de calcário, belíssima, com vãos enormes, 
não se ouve falar em acidentes. Há minas 
subterrâneas na Bahia, em Minas Gerais, 
no Rio Grande do Sul, em Santa Catari-
na. Já houve acidentes, mas eu diria que 
o nosso índice não é mal não. Eu não 
tenho a estatística, o número, mas pelas 
notícias..., por exemplo, se a gente com-
para ao que ocorre nas minas de carvão 
na China. Apesar de haver programa de 
melhoria, os números lá são muito pesa-
dos, milhares de mortes anuais.

Jornal do Instituto de Engenharia – 
Há diferenças de minas dependen-

do do mineral extraído?
Tarcísio Barreto Celestino –  Não, as 

diferenças -mina a céu aberto ou subter-
rânea- acontecem dependendo da forma 
como o minério ocorre, às vezes, ocorre 
numa camada muito estreita, por exem-
plo, a mina subterrânea de carvão, em 
Santa Catarina que eu orientei um dou-
torado, o minério ocorre numa camada de 
2m de espessura a 80m de profundidade. 
Não tem jeito, você tem de chegar a 80m 
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de profundidade e escavar horizontal-
mente aquele minério, aquela camada. Às 
vezes, o chamado filão de minério ocorre 
num paredão inclinado desde a superfí-
cie. Nesse caso, você faz uma escavação a 
céu aberto e vai acompanhando aquele fi-
lão. Então, o método depende muito mais 
da forma de ocorrência do minério para 
que a escavação vá atrás dele.

Jornal do Instituto de Engenharia – 
Quais são as técnicas utilizadas de 

túnel para minas e obras civis?
Tarcísio Barreto Celestino – Os 

escoramentos utilizados em mineração 
são ainda hoje, em muitos locais, eu di-
ria mais primitivos, com materiais que 
já não se usam em Engenharia Civil e 
que podem ter sido utilizadas para tú-
neis de ferrovias na virada do século 19 
para o 20 porque os elementos de supor-
tes para um túnel civil são mais caros, 
com concreto projetado, tirantes... tudo 
isso é muito mais eficiente, porém mais 
caro. A mineração está utilizando con-
creto projetado em minas subterrâneas 
há pouco tempo. Isso é mais caro, mas as 
escavações em minas têm utilizado cada 
vez mais o concreto projetado e atiran-

tamento. Episodicamente eu trabalho 
para mina. No começo deste ano, fiz um 
trabalho para uma mina que utilizava 
concreto projetado no túnel de acesso, 
então os métodos dos mineiros têm se 
aproximado dos civis. Agora é inques-
tionável que os coeficientes de segurança 
dos mineiros são muito mais baixos do 
que dos túneis de obras civis.

Quando as pessoas projetam um 
túnel para passar automóveis, uma ro-
dovia, adotam um coeficiente de segu-
rança; quando projetam um túnel para 
estação de metrô, onde milhões de pes-
soas passam por ali, o coeficiente de se-
gurança é mais alto. Quando é um tú-
nel de acesso à mineração, o coeficiente 
de segurança é mais baixo. Quando é 
uma cavidade para lavra, para retirada 
de minério, o coeficiente de seguran-
ça é mais baixo. Você me perguntaria 
coeficiente de segurança 2 não deveria 
cair túnel nenhum. Sim, o problema é 
que as coisas são estatísticas. À medi-
da que você aumenta o coeficiente de 
segurança, na realidade, você diminui 
a probabilidade de ruína, que nunca é 
nula. Toda estrutura civil ou não tem 
uma probabilidade de ruína.

“Nas minas formais 
-as estabelecidas, não 
vou falar das minas 

informais-, o índice de 
acidente é aceitável.”
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Jornal do Instituto de Engenharia 
– Por causa desse acidente, o senhor 

acredita que haverá mais investimentos 
em segurança e, consequentemente, en-
carecimento do minério?

Tarcísio Barreto Celestino – No Chile, 
não tenho dúvida nenhuma. De hoje em dian-
te, esse acidente deixará uma marca de busca 
por critérios de segurança mais apertados nas 
escavações para mineração. Esse episódio é 
comparado a uma Copa do Mundo em ter-
mos de número de pessoas assistindo, e essas 
ocorrências tendem a ter suas consequências.

Acho que o encarecimento do minério 
será inevitável. A segurança tem um preço. 
Às vezes, ouço muita gente falar que pre-
cisa aumentar segurança desse pessoal. Eu 
também acho, mas temos de estar cons-
cientes e preparados, não adianta imaginar 
que esse investimento será tirado do lucro 
das empresas, que estão aí para ganhar di-
nheiro. Há muita empresa ganhando muito 
dinheiro com mineração, não nego isso, mas 
não é tudo assim. Em muitos casos, é uma 
empresa pequena que está brigando... essa 
empresa do Chile a gente sabe que estava 
brigando contra a falência. À medida que 
o minério vai ficando mais profundo, vai 
ficando mais caro, e o preço de venda do 
minério está fixo no mercado internacional, 
está se aproximando da exaustão da possi-
bilidade econômica de exploração. Chega 
uma hora em que a mina se torna economi-
camente inviável porque o preço do minério 
empata com o preço da exploração. 

Jornal do Instituto de Engenharia 
– Como professor, como o senhor 

analisa a qualidade novos engenheiros?
Tarcísio Barreto Celestino – A de-

manda hoje é grande, faltam engenheiros 
de qualidade, mas o número de engenhei-
ros civis que se forma no Brasil, eu posso 
falar dos civis que eu conheço mais, é mui-
to grande e não é saudável. A qualidade de 
muitas escolas é inadequada. Veja que é 
uma dualidade, falta engenheiro hoje, mas 
na realidade há escolas por aí aos montes. 
O que acontece é que muitos desses enge-
nheiros não têm a formação adequada para 
exercerem o papel de responsabilidade que 
os empreendimentos hoje exigem.

Jornal do Instituto de Engenharia 
– O problema começa no ensino 

básico?
Tarcísio Barreto Celestino – Tam-

bém. Infelizmente nossos índices de edu-
cação perdem para a Bolívia. Nós ficamos 
numa posição abaixo da mediocridade. 
Isso piorou muito e se reflete lá adiante 
na formação do profissional, sem dúvida. 
Ainda que muitas escolas, infelizmente, 
não primam por aquilo que deveria.

Os advogados que tomaram muito cui-
dado. Houve uma proliferação de escolas 
de Direito, então estabeleceu-se o Exame 
da OAB. Só é advogado e pode exercer a 
profissão quem passar por um crivo. Os 
médicos estão muito preocupados em fa-
zer algo semelhante ou até mais forte. No 
entanto, não é assim em Engenharia. Em 
Engenharia, o nosso Confea-Crea estabe-
lece que, se alguém tem um diploma, ele 
é apto para exercer a profissão. Isso não é 
verdade. Não é assim em nenhum país do 
mundo, não é assim aqui quando nós olha-
mos os advogados nem quando olhamos 
os médicos. O médico pode matar um de 
cada vez. Existem históricos de acidente 
em obras de Engenharia. O acidente da 
barragem de Vajont, na Itália, nos anos 60, 
matou milhares de pessoas, varreu do mapa 
cidades inteiras. No Chile, para uma pessoa 
exercer a profissão de engenheiro, saindo da 
universidade, tem de passar por um exame, 
por um crivo. Aqui no Brasil não, isso está 
completamente errado e na contramão do 
que efetivamente deveria acontecer. 

Jornal do Instituto de Engenharia 
– O senhor tem uma sugestão de 

como quali)car esses engenheiros mais 
rapidamente?

Tarcísio Barreto Celestino – Sim, 
no momento que você estabelecer um 
Exame de Ordem para os engenhei-
ros, eu não tenho dúvida de que você 
conseguiu, se não instantaneamente, 
estabelecer uma diretriz. Hoje eu me 
sinto enojado quando vejo propagandas 
estude na escola de Engenharia tal e 
mostrando as pessoas bonitas, jovens e 
sorridentes abrindo desenho etc. Isso é 
venda de ilusão. 
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“De hoje em diante, 
esse acidente deixará 

uma marca de 
busca por critérios 
de segurança mais 

apertados nas 
escavações para 

mineração.”


