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1 INTRODUÇÃO
Tradicionalmente as obras públicas, tais como: coletores de esgoto e galerias de águas pluviais,
dentre outras, são instaladas com o emprego da técnica de abertura de valas a céu aberto. Nos
grandes centros urbanos, com áreas densamente ocupadas, intensa atividade comercial e intenso
tráfego de veículos e pedestres, a abertura de valas mostra-se cada vez mais impraticável, em função
dos enormes transtornos de ordem sócio-econômica e ambiental provocados (DRÖSEMEYER, 2004).
Aliado a tal fato é a maior competitividade na execução de obras, vigente no setor de saneamento
básico nos últimos vinte anos, ocorreu como conseqüência o surgimento de novas tecnologias na
execução de obras, além do tradicional método de escavação de valas.
O ambiente de competitividade, fez também com que houvesse demanda por tecnologias capazes
de assegurar ganhos de produtividade e economia, sem comprometer os padrões de qualidade e segurança.
Neste contexto, fatores como durabilidade, custo operacional, impacto ambiental e social
passaram a ser observados com extrema relevância.
No segmento de obras lineares, um dos principais dentro do setor de saneamento, a demanda
por novas tecnologias foi potencializada pela existência de projetos de grande porte dentro de áreas
urbanas densamente ocupadas (REVISTA ENGENHARIA, 2003).
Nestes projetos são usualmente necessárias tecnologias que possibilitem a implantação de
tubulações com segurança e precisão e isto pode ser observado nos maiores programas de
despoluição ambiental desenvolvidos até a presente data no país, como por exemplo, o Projeto
Tietê, Programa de Despoluição da Baía da Guanabara, Bahia Azul, entre outros.
Face ao exposto, optou-se nestes projetos, onde os aspectos de durabilidade, qualidade e
alinhamento são fatores determinantes, pela adoção do método não destrutivo, conhecido como
jacking pipe, que vem sendo utilizado de forma bastante intensa.
A tecnologia de tubos cravados, ou jacking pipe, é o método mais avançado disponível
atualmente no mercado mundial e o mesmo teve seu desenvolvimento quase que simultâneo no
Japão e Alemanha, ao longo da década de 70, sendo que, esta tecnologia sofreu intensa evolução ao
longo dos anos 80 e 90, com a incorporação de sistemas de informática, automação e direcionamento
a laser (REVISTA ENGENHARIA, 2003).
Atualmente a tecnologia de jacking pipe é muito ampla, havendo diversas técnicas e
equipamentos no mercado, que vão desde os antigos shields adaptados para cravação, até os
modernos equipamentos tipo slurry, passando por variantes como o EPB – Earth Pressure Balanced,
auger machine, mix slhiels ou TBM – Tunnel Boring Machine (REVISTA ENGENHARIA, 2003).

2 A TÉCNICA DE CRAVAÇÃO
A técnica de cravação de tubos (jacking pipe) foi desenvolvida nos Estados Unidos há cerca
de 100 anos, entretanto, seu uso era esporádico e somente a partir da década de 60 passou a ser
empregada com mais freqüência.
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Em suas primeiras aplicações os tubos de revestimento eram metálicos, desprovidos de couraça
frontal (Shield), e tanto a escavação como o transporte do material escavado eram realizados
manualmente. Com o tempo, couraças passaram a ser empregadas, possibilitando a cravação de
tubos de concreto, que com o auxílio de pistões hidráulicos, constituíram-se em elementos de
direcionamento da linha durante a escavação (COUTINHO e NEGRO JÚNIOR, 1995). SMITH e BUCHAM
(1998) reportam que o uso de tubos de concreto iniciou-se no Reino Unido, no início da década de 60.
Até a década de 70, a instalação dos dutos ainda era essencialmente executada em condições
de solo estável e a escavação da frente de avanço era realizada manual ou mecanicamente a partir
de um simples “shield” e o controle de força dos macacos era bastante grosseira. Os tubos instalados
eram freqüentemente danificados e, além disso, o alinhamento e o nivelamento do duto acabado
ficavam fora dos limites tolerados. Em geral esta técnica era basicamente empregada para vencer
pequenos trechos sob ferrovias e rodovias.
A partir da década de 70 começaram a ser organizadas as primeiras associações de “jacking
pipe” e esta técnica então passou a ser mais frequentemente empregada e o mercado para seu
uso cresceu, o que promoveu uma série de pesquisas e avanços tecnológicos. Nesta época, o
uso do método era indicado, preferencialmente, em situações onde os recalques na superfície
devessem ser minimizados, como em escavações sob estruturas (DRÖSEMEYER, 2004).
Nos Estados Unidos Europa e Japão, onde o método “jacking pipe” é muito utilizado, o diâmetro
interno dos tubos empregados passou de uma faixa de 1000mm a 1500mm para algo em torno de
250mm a 4000mm. O comprimento dos trechos executados que eram de aproximadamente 30m,
são hoje, geralmente de 150m a 500m. ABBOTT (1997) reporta que, numa obra na Europa, empregando
“Slurry Shield”, cravaram-se tubos com diâmetros nominais de 3000mm, a partir de um único “shaft”,
ao longo de um trecho de 2,6km.
Em linhas gerais, a técnica consiste na instalação subterrânea de tubos, entre dois pontos, sem
interferências representativas no espaço superficial. Estes dois pontos extremos são denominados
poços de serviço e, após a conclusão da instalação, podem ser utilizados como poços de visita.
A instalação dos tubos é feita empregando-se potentes macacos hidráulicos que cravam os tubos
um após o outro, enquanto concomitantemente executa-se a escavação da frente do túnel. Esta cravação
é realizada a partir de um poço de serviço, dito “de partida” e segue até que alcance o poço de serviço “de
chegada”. O método permite trajetos retilíneos, curvos e/ou inclinados e teoricamente não há limite de
distância entre os poços de serviço. Normalmente, distâncias de algumas centenas de metros, tanto retilíneas
como curvilíneas podem ser executadas desde que se utilize um sistema adequado. Porém considerações
práticas de engenharia e econômicas podem impor certas restrições (DRÖSEMEYER, 2004).
Fatores como estimativa dos esforços de cravação e controle de direção mostram-se muito
importantes para o sucesso do método “jacking pipe”.
A estimativa dos esforços de cravação condiciona a definição da capacidade dos sistemas de
propulsão hidráulica, da distância entre poços de serviço, da necessidade ou não de lubrificação durante
o processo e/ou de estações intermediárias de cravação, além de influir no dimensionamento estrutural
do sistema de reação e do revestimento do túnel. Esta avaliação não se mostra uma tarefa simples,
uma vez que fatores como lubrificação, variações estratigráficas, desalinhamento e rugosidade dos
tubos, dentre muito outros, interagem mutuamente na mobilização dos esforços de cravação.
O controle de direção vem sendo alcançado através do emprego de “shields” que permitem o
controle direcional, da monitoração das deflexões angulares entre juntas consecutivas e pela adoção
da lógica “fuzzy” no controle do alinhamento. Todas as atividades supracitadas interagem para a
manutenção da integridade dos tubos durante o processo executivo do método “jacking pipe” e
denotam o sucesso ou não do processo.

3 VANTAGENS E APLICAÇÕES
Atualmente, as maiores aplicações do método “jacking pipe” vêm sendo na instalação de
novos coletores de esgoto, porém o método pode ser aplicado com sucesso principalmente em
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sistemas de drenagem de águas pluviais, reabilitação de coletores de esgoto, passagens
subterrâneas, dentre outras.
O método pode ser utilizado, como uma alternativa, para contornar situações onde rodovias, ferrovias,
rios, canais e edificações constituem obstáculos por se encontrarem no caminho do túnel e nos casos
em que se queira ou se necessite minimizar a perturbação do espaço superficial que, via de regra,
ocorre quando se empregam valas a céu aberto, para implantação de túneis em áreas urbanas.
Na execução dos túneis, existem métodos de construção que possibilitam a escavação em
solos argilosos ou granulares e em condições de solo seco ou submerso. Técnicas de escavação
apropriadas tornam possível a aplicação do “jacking pipe” nos casos em que se queira atravessar
rochas mães, rochas alteradas ou solos com matacões.
De acordo com a PIPE JACKING ASSOCIATION (1995) as vantagens que o método oferece
podem ser resumidas em:
• Resistência inerente do revestimento,
• Perturbação mínima do espaço superficial,
• Menores riscos de recalque,
• Menor necessidade de desvio de interferências em áreas urbanas,
• Boa característica de escoamento devido ao acabamento interno do tubo ser liso,
• Dispensa revestimento secundário,
• Menos juntas que um túnel executado em anéis segmentados,
• Prevenção do ingresso de água do maciço através do uso de juntas flexíveis entre tubos,
• Significante redução dos custos sociais quando comparado às valas escavadas a céu
aberto em áreas urbanas,
• Melhores condições de saúde e segurança dos operários,
• Redução dos impactos sócio-econômicos e ambientais.

4 PROJETO
Segundo NEGRO JÚNIOR (1998), o projeto de túneis em solos apresenta características
semelhantes às de outras estruturas em solo, porém, exibe particularidades que o fazem distinto.
Tal como no projeto de fundações, há necessidade de se satisfazerem as condições de estabilidade
e de se estimar a magnitude dos recalques induzidos pela construção.
De maneira geral, os túneis em fase de utilização, devem ser capazes de suportar
adequadamente as cargas permanentes oriundas do maciço, da carga d’água, das cargas de
edificações adjacentes e cargas decorrentes do tráfego de veículos. Durante o período de construção,
além destas cargas, o túnel deve suportar cargas provenientes da cravação dos tubos, do tráfego
de veículos pesados (guindastes) e do depósito de materiais nas adjacências da obra.
Durante a elaboração do projeto do túnel é fundamental quem se conheça a finalidade do
mesmo e dependendo da utilização (esgoto, água, travessia, etc.), determinados parâmetros passam
a ter maior relevância. Por exemplo, num projeto de coletor de esgoto deve-se ficar atento ao controle
da declividade, estanqueidade, necessidade de poços de visita, etc.
Segundo a PIPE JACKING ASSOCIATION (1995), os fatores listados a seguir governam o
projeto de túneis e dos poços de serviço:
• Condições do terreno;
• Melhor caminho a ser percorrido;
• Existência de interferências subterrâneas;
• Localização do canteiro de obras e poços de visita;
• Extensões a serem vencidas;
• Profundidade;
• Declividade;
• Diâmetro dos tubos;
• Fatores econômicos.
Jacking Pipe
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As condições do terreno podem representar o fator de maior importância na determinação do
método construtivo, entretanto a interação entre estes fatores pode conduzir a uma solução ideal
ou, pelo menos prover uma série de alternativas que poderão ser seguidas.
Outro ponto importante a se considerar nos projetos de túneis se refere às conseqüências
que a obra pode provocar no ambiente de entorno. Por esta razão, deve-se ser criterioso na definição
do método construtivo e no seguimento das especificações, para que desta maneira, se garanta a
estabilidade da escavação e minimize os danos às construções contíguas. A negligência com relação
a estes fatores, pode gerar graves danos às edificações vizinhas em função da magnitude dos
recalques que podem ocorrer.
Critérios operacionais de obras de túneis como segurança, tolerâncias, manutenção, tempo
de vida útil, dentre outros, diferenciam-se de uma obra para outra. O’ROURKE et.al (1984) apud
NEGRO JUNIOR (1988) estabelecem e discutem em detalhes estes critérios, sendo os listados a
seguir comuns em qualquer situação:
• Estabilidade da escavação;
• Integridade do revestimento;
• Integridade das estruturas vizinhas, das interferências e do meio ambiente.
A estabilidade da escavação, para um determinado maciço e geometria de túnel, é governada
pela tecnologia de construção. A integridade do revestimento é governada pela magnitude e pela
distribuição das cargas sobre o mesmo. Mudanças nas condições físicas ambientais de longo prazo
não podem prejudicar sua capacidade estrutural. A integridade das estruturas vizinhas, das
interferências e do meio ambiente, são dependentes dos recalques a curto e longo prazo, induzidos
pela escavação do túnel.
Um ponto que merece destaque na elaboração de projetos de túneis, diz respeito à sua
instrumentação e controle na fase executiva. A monitoração durante a construção permite, através
de retroánalises, otimizarem-se os parâmetros adotados na fase de projeto.
No método “jacking pipe”, o controle deve ser rigoroso, com relação ao alinhamento, força dos
macacos e estabilidade do furo escavado, pois a ruptura do solo sobre os tubos cravados pode
aumentar em muito a resistência à cravação, podendo gerar elevadas cargas de cravação. A
estabilidade da frente de escavação não é menos importante e deve ser adequadamente analisada
uma vez que, além dos recalques inerentes à ruptura, está em risco a segurança de trabalhadores
e maquinário empregado.

4.1 Métodos Construtivos
O método “jacking pipe” caracteriza-se, essencialmente, pela instalação subterrânea de tubos,
por meio de cravação. Porém, existem métodos distintos para sua execução. As diferenças entre
estes métodos estão na existência ou não de tripulação na frente de escavação, classificando-se aí
em métodos tripulados ou não tripulados, e no tipo de escavação empregado: manual ou mecanizado.
Em se tratando de escavação mecanizada, os métodos podem ser classificados em: de frente
aberta ou fechada e de frente pressurizada ou não pressurizada.
Os métodos tripulados são aqueles em que há a necessidade, na execução do túnel, da
participação de operários junto à frente de avanço, em decorrência de ter-se que realizar a escavação
e a aplicação do revestimento no interior do túnel (montagem de anéis segmentados e projeção de
concreto). Como exemplo de métodos que executam estas atividades, podemos citar o método
NATM (New Austrian Tunnelling Method) e sistema Tunnel Liner (DRÖSEMEYER, 2004).
Métodos não tripulados são aqueles em que o túnel é escavado e revestido por operação
humana à distância, sem necessidade ou possibilidade de acesso ao seu interior (NEGRO JÚNIOR
e COUTINHO, 1995). Neste caso, a escavação é mecanizada e automatizada, sendo executada por
escarificação/desagragação mecânica ou hidráulica, ou então, nem mesmo é feita; o revestimento
tubular, contínuo ou segmentado é montado externamente e empurrado ou puxado para o interior do
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terreno e, o transporte do material escavado é realizado por processos contínuos, mecânicos ou
hidráulicos (hidrotransporte). Como exemplo de aplicação deste método, podemos citar os “microstúneis”, que são túneis que apresentam diâmetros inferiores a 1000mm. Cabe salientar que este
conceito pode ser estendido para túneis de diâmetros maiores. Apesar dos métodos não tripulados
apresentarem características semelhantes, eles podem diferir de maneira considerável em relação
ao projeto e ao modo de operação do equipamento usado. As principais características que os
distinguem são a possibilidade de se determinar continuamente a posição e a possibilidade de controle
direcional do “Shield” durante a operação. Sobre este aspecto, pode-se dividir os métodos não
tripulados em: os dirigíveis e os não dirigíveis (STEIN et al., 1989)
Os sistemas dirigíveis são aqueles que possibilitam a execução de túneis em curvas. Isto ocorre
porque estes sistemas apresentam certo grau de sofisticação tecnológica e, mesmo em traçados
retos oferecem vantagens, pois permitem a correção de desvios durante a escavação, melhorando a
acurácia e aumentando a extensão de avanço. Normalmente neste sistema pode-se alcançar extensões
com mais de 300m sem prejuízo da acurácia geométrica da instalação. Os sistemas não dirigíveis
são empregados apenas em traçados retos e o alcance fica em torno de 100m.
Os sistemas dirigíveis ou não dirigíveis se diferenciam, em linhas gerais, pelo método de
escavação, de estabilização da frente de avanço, de remoção do material escavado. Sendo assim,
pode-se subdividir os sistemas não dirigíveis , segundo STEIN et. Al (1989) em dois grupos: o que
envolve avanço por escavação do solo (Soil Borrow Method) e, o que abrange avanço por cravação
e deslocamento do solo (Soil Displacement Method). Quanto aos sistemas dirigíveis os mesmo se
classificam em três grupos: o que envolve a execução prévia de um furo piloto (Pilot Boring Method),
o que desagrega e remove o solo através de um trado (Jacking and Boring Method ou Auger Method)
e o que escava o solo através de um “Shield” (Shield Tunnelling Method) (DRÖSEMEYER, 2004).

4.2 Escolha do Método Construtivo
É fundamental que se realize uma investigação geotécnica apropriada, bem como um relatório
de interpretação do mesmo, antes de se tomar qualquer decisão com relação ao projeto de túneis.
Este trabalho deve ser feito para que se determine o perfil geotécnico da área, algumas características
do solo e, principalmente a posição do lençol freático. Com base nestas informações é que se define:
•
•
•
•

O método de escavação do túnel;
O método de construção dos “shafts” e da parede de reação;
O alcance e a capacidade do sistema;
O controle de estabilidade do terreno, se necessário.

Adicionalmente, com base nas informações geotécnicas, as condições do solo devem ser
cuidadosamente avaliadas para que seja possível antecipar possíveis rupturas na frente de escavação,
particularmente nos solos arenosos abaixo do lençol freático, nas argilas moles e nos solos siltosos.
Quando forem detectadas possíveis condições de instabilidade no terreno, a frente de avanço deve
ser mantida estável para que não ocorra perda de solo e para que o processo de escavação possa
prosseguir com segurança. A estabilidade da frente de avanço pode ser obtida por meio de algumas
medidas geotécnicas ou empregando métodos construtivos específicos como: “Shields” de ar
comprimido, EPBMs (Earth Pressure Balancing Machines) ou “Slurry Shields”.
Segundo a PIPE JACKING ASSOCIATION (1995), as medidas geotécnicas que podem ser
empregadas em conjunto com o método “jacking pipe”, para garantir a estabilidade da frente de
escavação, são:
• Rebaixamento do lençol freático por meio de ponteiras ou poços profundos;
• “Grouting” ou estabilização química do solo;
• Congelamento do terreno, em casos extremos.
A escolha de uma ou outra medida seria função da natureza, da umidade e especialmente da
granulometria do solo, de acordo com a tabela 10.1 (DRÖSEMEYER, 2004).
Jacking Pipe
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O uso de um ou outro método construtivo está diretamente ligado às características do perfil
geotécnico (tipos de solo, presença ou não de lençol freático) e a fatores econômicos e ambientais,
pois estas condicionarão o método mais apropriado de escavação ou estabilização se necessário.
Em se tratando da escolha entre um “slurry Shield” e um EPBM, sob os aspectos da estratigrafia
e da permeabilidade do solo, podemos nos orientar pela figura 10.1(DRÖSEMEYER, 2004).
TABELA 10.1 – Tratamento e métodos de suporte de face para uma variedade de condições (DRÖSEMEYER, 2004)

FIGURA 10.1 - Aplicabilidade do “Slurry Shield”e do “Earth Pressure
Balance Machine” (EPBM) de acordo com o tipo de solo (DRÖSEMEYER,
2004)
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5 TUBOS
Os tubos empregados no processo “jacking pipe” devem ser capazes de resistir aos esforços
temporários desenvolvidos durante a cravação e às tensões a que estarão submetidos após a
instalação. Entre os esforços temporários incluem-se os axiais de cravação, assim como, os
excêntricos, oriundos das operações de correção de alinhamento (DRÖSEMEYER, 2004).
Pelas pesquisas realizadas até hoje, mostra-se que as tensões de tração longitudinais não
são importantes e os tubos podem ser projetados segundo a teoria da compressão simples. Reforçar
os tubos com estribos é necessário para que estes resistam às tensões provenientes do solo e
também para proteger as extremidades dos mesmos por estarem sujeitas a um estado de tensões
tridimensional (PIPE JACKING ASSOCIATION, 1995).
No sistema “jacking pipe”, os tubos constituem por si só, o revestimento final do túnel, e os mesmos
podem ser fabricados com diâmetros nominais que variam de 400mm a 2000mm, conforme NBR 15319.
Os tubos de concreto são fabricados, normalmente, por processo de vibro-prensagem,
conforme figura 10.2 e de maneira a atender as necessidades de projeto, como comprimento,
espessura, esforços a serem submetidos, etc.

FIGURA 10.2 - Equipamento de produção por processo de vibro-prensagem e tubo utilizado para
cravação no processo “jacking pipe”

De acordo com STEIN et. Al (1989) e WILKINSON (1999), deve-se instalar nas paredes dos
tubos soquetes para injeção de lubrificantes de maneira tal que garanta que a suspensão seja
uniformemente distribuída em torno dos tubos e facilite a cravação. Existem ainda, tubos-ponta
especialmente produzidos para utilização no início de cada trecho para acoplagem à extremidade
traseira do “Shield”. Da mesma forma são necessários, quando se utilizam estações intermediárias
de cravação, tubos especiais com rebaixo para a acoplagem traseira e dianteira à mesma.

5.1 Ligação entre Tubos
Há dois tipos de juntas que
geralmente se empregam na
união dos tubos de concreto: as
juntas de entalhe e as juntas
com luvas externas, conforme
mostra a figura 10.3.

FIGURA 10.3 - Tipos de juntas para tubos de concreto (PIPE JACKING
ASSOCIATION, 1995)

Jacking Pipe
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As juntas de entalhe podem ser consideradas como sendo de encaixe tipo macho-fêmea e
somente é possível ser utilizada quando os tubos apresentam espessura suficiente.
As juntas com luvas externas constituem-se normalmente de uma delgada bainha manufatura
à partir de GRP, aço inoxidável ou aço carbono. No Brasil, normalmente, é utilizado este tipo de junta
produzido à partir de chapas de aço carbono revestidas com pintura adequada.
Visando garantir a estanqueidade da junta, contra pressões externas de água e quaisquer
pressões internas que possam atuar sobre o tubo, utiliza-se anéis de vedação. O material que
normalmente deve ser empregado como selante deve ser manufaturado à partir de borrachas
modificadas de EPDM ou borracha nitrilica, as quais apresentam performance satisfatória, durante
a vida útil da obra.

6 EXECUÇÃO
O método “jacking pipe” pode ser visto como bastante versátil para a abertura de túneis,
destinados a execução de coletores de esgoto, passagens subterrâneas, galerias, dentre outras.
Trata-se de um método que emprega alta tecnologia no processo executivo, entretanto o sucesso
da técnica depende de fatores que necessitam ser bem avaliados, tais como: controle dos esforços
de cravação, lubrificação do solo, controle do alinhamento, controle de recalques e levantamentos
produzidos e averiguação de possíveis obstruções no trajeto a ser seguido.

6.1 Esforços de Cravação
Dentre os aspectos mais importantes na execução de túneis, empregando-se a técnica “jacking
pipe” estão os esforços de cravação desenvolvidos durante a execução da obra. A estimativa destes
esforços é importante para definição da capacidade dos sistemas hidráulicos de propulsão; do
espaçamento entre os poços de serviço; da necessidade ou não de lubrificação e de estações
intermediárias de cravação; para o dimensionamento estrutural do sistema de reação e do
revestimento final do túnel (tubos).
(DRÖSEMEYER, 2004) apud NORRIS (1992) e CHAPMAN E ICHIOKA (1999), cita como
principais fatores que afetam os esforços de cravação:
• Resistência na frente de escavação;
• Nível de sobre-escavação ocorrido durante a escavação;
• Carregamentos primários do solo, incluindo-se sobrecargas, cargas transientes, pressões
internas e externas de fluidos;
• Variações do solo ao longo do trajeto;
• Desalinhamento dos tubos;
• Rugosidade da superfície externa dos tubos;
• Injeção de lubrificante no espaço de sobre-escavação;
• Uso de estações intermediárias;
• Interrupções durante o processo de cravação, que permitem a consolidação da lama
bentonítica;
• Profundidade da instalação;
• Características de arqueamento do solo;
• Comprimento a ser cravado; e
• Diâmetro dos tubos.
O procedimento de se cravarem tubos perturba o estado de tensões do maciço e isto se deve
principalmente ao alivio das tensões no solo causado pelo processo de escavação na frente de avanço
e também em muitos casos pela sobre-escavação. Inevitavelmente quando se executa uma sobreescavação tem-se enfraquecimento e recalque do solo acima e nas adjacências do revestimento.
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Esta situação induz no solo um novo estado de tensões que não se pode definir claramente,
mas pode ser determinado aproximadamente, a partir de modelos (DRÖSEMEYER, 2004).
Os métodos para previsão dos esforços de cravação, de maneira geral, baseiam-se na
premissa de se combinarem o esforço necessário para vencer a resistência de frente com o esforço
de natureza friccional gerado na interface solo/tubo, conduzindo a um esforço total de cravação.
Nesse sentido, existem diversos métodos propostos que se baseiam em fórmulas empíricas ou em
conceitos da Mecânica dos Solos.

6.1.1 Convergência e Confinamento

Pressão

Durante o processo de avanço do túnel ocorre convergência radial do maciço sobre o suporte
(revestimento) aplicado ao mesmo. A interação entre o maciço e o suporte é estudada através de
suas respectivas curvas de reação, que
apresentam comportamento bastante distinto.
Po
Estas curvas são denominadas: curva de reação
do maciço (CRM) ou curva de convergência e
curva reação do suporte (CRS) ou curva de
Curva de Reação do Maciço
confinamento. A intersecção de ambas fornece
o ponto de equilíbrio do sistema. A curva de
C
Pi
reação do maciço é função do nível de tensões
Curva de
Reação do
e das propriedades do maciço, enquanto que
Suporte
a curva de reação do suporte é função da
D
geometria e das propriedades mecânicas do
O
P
suporte (DRÖSEMEYER, 2004).
Sio
Deslocamento
A CRM apresenta dois trechos de
FIGURA 10.4 - Curva de reação do maciço
comportamentos distintos, conforme figura 10.4,
e do suporte (DRÖSEMEYER, 2004)
sendo um trecho linear AC e outro não linear
CD,correspondentes, aos comportamentos
elástico-linear e ao elasto-plástico do solo.
Face ao exposto, de maneira geral a força de cravação V necessária para o avanço do túnel
pode ser calculada, conforme figura 10.5, da seguinte forma:
>

(10.1)

Onde:
= resistência à penetração
= força de atrito ao longo dos tubos cravados

FIGURA 10.5 - Força de atrito e resistência à penetração durante a cravação (DRÖSEMEYER, 2004)

Jacking Pipe

capitulo_10_final.pmd

11

26/2/2008, 09:50

6.1.2 Resistência à Penetração
A resistência à penetração depende da forma e do processo de escavação e do meio de
orientação da frente de avanço utilizado. Sendo assim, a resistência à penetração é chamada de
resistência de corte quando se empregam métodos “Jacking” e de resistência de frente quando se
empregam métodos “Shield Tunnelling”. A análise para a estimativa das resistências de corte ou de
frente difere uma para outra. Como este capítulo aborda o método “jacking pipe” e estaremos
considerando o processo onde se utilizam “Shields”, trata-se apenas do estudo da resistência de
frente. Face ao exposto a resistência de frente será dada por (DRÖSEMEYER, 2004):
• Pressão de contato na face (P1);
• Pressão hidráulica na câmara de suspensão para suportar a frente de escavação e remover
o solo (P2); e
• Resistência de corte da cabeça de direção (P3).
Geralmente desconsidera-se a resistência de corte da cabeça de direção (P3) em razão da
curta distância entre a cabeça cortante e a frente do túnel. Desta forma, a resistência de frente R
resulta em:
R = P1 + P2

(10.2)

STEIN et al. (1989) apontam que a pressão de contato da frente de escavação deve ser maior
que a correspondente ao empuxo ativo e menor que a correspondente ao empuxo passivo, para se
evitarem recalques ou levantamentos no terreno. O tipo de empuxo atuante é função da movimentação
relativa entre a frente de escavação e o solo. Portanto, com base em diversos trabalhos práticos
sugerem que resistência de frente (R) seja estimada de maneira expedita da seguinte forma:

R = 13,2 π De Nspt

(10.3)

Onde:
De = diâmetro externo dos tubos de revestimento (m)
Nspt = número de golpes do ensaio SPT (Standard penetration test)
De acordo com a PIPE JACKING ASSOCIATION (1995), as forças de resistência de frente
mostram-se baixas em solos argilosos e estas podem ser relacionadas ao processo de escavação
e a guarnição exercida pelo “Shield”. Para o caso de escavações manuais, ligeiramente superiores
ao diâmetro do “Shield”, as forças podem variar entre 10 e 100tf. Em se tratando de “Shields”
mecanizados a força média de resistência de frente, considerando-se a pressão da lama bentonítica,
a quarnição efetuada pelo “Shield” e o processo de escavação pode ser determinada por:
R = σh (π De2 / 4)

(10.4)

Onde:
= σ = tensão horizontal total;
De = diâmetro externo dos tubos
A esta força, soma-se uma resistência ao corte estimada em aproximadamente 200kN.

6.1.3 Resistência por Atrito
A PIPE JACKING ASSOCIATION (1995), baseando-se na experiência adquirida ao longo de
anos por construtores, propõe que a resistência por atrito seja estimada, de forma empírica, dentro
de uma faixa de 5 a 25kN/m2, dependendo das condições do solo.
STEIN et al. (1989) avaliam a resistência por atrito (F), gerada na cravação dos tubos da
seguinte maneira;
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(10.5)
Onde:
f = tensão de atrito na interface solo/tubo
De = diâmetro externo do “Shield” ou dos tubos
L = comprimento cravado
A resistência de atrito gerada na interface solo/tubo pode ser calculada multiplicando-se um
coeficiente de atrito pela tensão normal que atua sobre o revestimento (tubos).
f = µn

(10.6)

Onde:
µ = coeficiente de atrito entre o solo e os tubos
n = tensão normal atuante sobre o túnel
A determinação do coeficiente de atrito (µ) se faz a partir do ângulo de atrito (( ) entre o solo e
a superfície externa dos tubos.
(10.7)
Segundo STEIN et al. (1989), o coeficiente de atrito (µ) varia em função do tipo de solo, da
rugosidade da superfície externa dos tubos, do estado de movimentação e de fatores operacionais,
como lubrificação. Quanto ao tipo de movimentação, pode-se ter dois tipos de interação: “static
friction” (após uma parada) e “sliding friction” (durante a cravação), e quando há lubrificação tem-se
a interação do tipo “fluid friction”. Quando se empregar suspensão de bentonita como fluido lubrificante
ou para suporte da escavação, o coeficiente dependerá do limite de liquidez (LL) desta suspensão.
A tabela 10.2 apresenta os valores típicos para o coeficiente de atrito (µ).
TABELA 10.2 – Valores típicos para o coeficiente de atrito (µ) (DRÖSEMEYER, 2004)

Para “static Friction”
Concreto em pedregulho ou areia
Concreto em argila

µ = 0,5 a 0,6
µ = 0,3 a 0,4

Para “sliding friction”
Concreto em pedregulho ou areia
Concreto em argila

µ = 0,3 a 0,4
µ = 0,2 a 0,3

Para “fluid friction”

0,1 < µ = 0,3

A tensão normal (n) é resultante da tensão efetiva do solo e das sobrecargas que atuam sobre
o túnel. Pode-se calculá-la de duas formas. A primeira aplica-se aos casos em que o túnel é executado
em solo granular, onde se pode dizer que a escavação é potencialmente instável. Neste caso,
assume-se que o solo está inteiramente em contato com a superfície externa do túnel e levam-se
em conta, exclusivamente, as ações devidas às tensões no solo. A segunda maneira implica em se
considerar que o túnel escavado é estável e que a resistência por atrito média somente pode ser
relacionada ao peso próprio do revestimento (tubos).

6.1.4 Estações Intermediárias de Cravação
As estações intermediárias de cravação são utilizadas para limitar as tensões aplicadas nos
tubos e na parede de reação, fazendo-se uso das forças de atrito oriundas dos tubos já cravados e
para aumentar as distâncias entre poços de visita. As estações intermediárias podem ser
posicionadas em qualquer local e não em distâncias típicas como a cada 100m.
Jacking Pipe
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Uma estação intermediária é constituída de anel cilíndrico de diâmetro correspondente ao
diâmetro externo dos tubos aos quais se encaixa e devem ser projetadas de modo a atender as
condições do terreno, as cargas hidrostáticas e as cargas na parede de reação. Em alguns casos o
anel cilíndrico, já vem de fábrica encaixado ao tubo.
Esquematicamente, uma estação intermediária é montada através de um tubo chamado
“interjack pipe”, que possui um rebaixo para permitir que este se acople à couraça intermediária,
sendo posicionada atrás de macacos hidráulicos, conforme figura 10.6. Estes macacos hidráulicos
são empregados para ativar a estação e mover (cravar) a série de tubos adiante da estação,
independente dos tubos já cravados à montante da estação, aproveitando-se da resistência por
atrito mobilizada através dos tubos já cravados (DRÖSEMEYER, 2004).

Vedação necessária no caso do uso de lubrificação pressurizada

FIGURA 10.6 - Esquema de uma estação intermediária (DRÖSEMEYER, 2004)

Pode-se empregar um número variado de estações intermediárias numa longa distância de
cravação, porém, normalmente o uso de estações intermediárias já é previsto em projeto para se ter
uma reserva, caso os esforços de cravação cresçam por algum motivo imprevisto.

6.2 Condicionamento do Solo
O condicionamento do solo é utilizado para melhorar o desempenho de métodos de abertura de
túneis tais como: “jacking pipe” e “microtunnelling”, dentre outros. O condicionamento é executado
através da adição de um produto apropriado, em determinados pontos do sistema, ao longo de todo
processo de escavação. De acordo com MILLIGAN (2000), as melhoras proporcionadas pela lubrificação
ou condicionamento do solo, no processo “jacking pipe”, se dá em vários aspectos, a saber:
• Redução do desgaste da cabeça cortante do “Shield” e de todo o sistema de remoção de
detritos;
• Melhora na estabilidade da face do túnel, com conseqüente melhora no controle das
movimentações do solo;
• Melhora no fluxo do material escavado através da cabeça cortante do “Shield”;
• Redução da força necessária ao corte;
• Redução da fricção e do acumulo de calor sobre o “Shield”;
• Transformação do material escavado numa conveniente massa plástica;
• Melhorar as propriedades do solo na câmara pressurizada dos equipamentos EPBM,
conduzindo-a:
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•
•
•
•
•
•

Pressões mais uniformes na câmara de trabalho;
Melhor controle do afluxo de água em função da redução da permeabilidade;
Redução do entupimento na câmara frontal;
Melhor controle do fluxo de solo e água através do parafuso transportador;
Melhor manejo do material escavado;

Suporte do furo escavado;
Redução dos esforços de cravação;
Redução das perdas por atrito nos tubos, válvulas e bombas do sistema “slurry” ;
Melhor separação dos detritos da lama bentonítica no sistema “slurry”;
Maior aceitação dos detritos para repasse;
Através de alguns itens citados acima, melhorar a segurança dos trabalhadores no túnel.

O condicionamento do solo varia de acordo com o tipo de tecnologia empregada para a abertura
do túnel.
KUSAKABE et al. (1999) apud MILLIGAN (2000) apresentam uma tabela da Japanese of Civil
Engineers Standard Specification for Tunnels, que se reproduz na tabela 10.3, onde se comparam
as situações em que o equipamento “slurry shield” ou o EPBM podem ser empregados.
TABELA 10.3 – Seleção do equipamento “slurry shield”ou EPBM (DRÖSEMEYER, 2004)

Tipo de “Shield”
Tipo de solo

EPBM

NSPT

Sem aditivos Com aditivos
Solo
aluvial

argiloso

Solo argiloso do
Pleistoceno

Silte e Argila

0-2

Silte arenoso, Argila
arenosa
Marga e Argila
Marga arenosa, argila
arenosa
Areia com argila siltosa

Solo arenoso

Areia fofa
Areia compacta
Pedregulho fofo
Pedregulho compacto

Pedregulho com
matacões

“Slurry”

0-5
5 - 10

sim
sim
sim

sim
sim
sim

sim
sim
sim

10 - 20
15 - 25
> 25

não
não
não

sim
sim
sim

sim
sim
sim

10 - 15

sim

sim

sim

10 - 30
> 30

não
não
não

sim
sim
sim

sim
sim

não

sim

sim

10 - 40
> 40

sim

Pedregulhos com
matacões

-

não

sim

não

Matacões com pedregulho,
Matacões

-

não

não

não

Sem o uso de aditivos, a utilização dos equipamentos EPBM restringe-se a solos moles e
solos granulares finos enquanto que os equipamentos tipo “Slurry” empregam-se em todos os tipos
de solo, excetuando-se os solos com presença de pedregulhos tão grandes ou em quantidade que
não podem ser manipulados pelo “Shield”. Por outro lado, empregando-se um equipamento “Slurry”
faz-se necessária a implantação de decantadores para separar a lama do resíduo escavado e esta
separação, no caso de solos de granulometria fina, pode ser difícil e dispendiosa.
Os agentes lubrificantes ou condicionantes do solo são introduzidos em pontos diversos do
processo executivo do túnel, desde a frente de escavação até a disposição final dos detritos. As
finalidades destas aplicações estão resumidas na tabela 10.4.
Jacking Pipe

capitulo_10_final.pmd

15

26/2/2008, 09:50

TABELA 10.4 – Possíveis aplicações para o condicionamento do solo em “Shields” (DRÖSEMEYER, 2004)
Local

“Open or Closed
face TBM”

“Slurry Shield” /
“Mix Shield
Machines”

EPBM

Face do
túnel

Lubrificar as partes
cortantes; reduzir o
desgaste e a força
necessária ao corte.

Melhorar as propriedades da lama para
promover a formação
de um ótimo “filter
cake” no solo; reduzir
o desgaste e a força
necessária ao corte.

Lubrificar as partes cortantes;
reduzir o desgaste e a força
necessária ao corte; permear na
frente de escavação e reduzir
os afluxos de água; iniciar o
processo de modificação do
material escavado.

Frente da
Máquina

Melhorar o fluxo
dos detritos através
da frente; reduzir a
fricção e o
desgaste.

Prevenir entupimentos
com argilas plásticas;
reduzir o desgaste em
solos abrasivos.

Ajudar o solo a obter um estado
plástico de consistência
adequada; prevenir
recompactação de argilas
plásticas; prevenir entupimentos; reduzir a fricção e o
desgaste; proporcionar um
material compressível para
reduzir variações de pressão.

Sistema de
transporte
dos detritos

Reduzir a umidade
para melhorar o
transporte.

Melhorar a dispersão
do solo escavado na
lama; reduzir o
desgaste em solos
abrasivos; melhorar a
performance das
câmaras de separação.

Produzir um estado plástico
adquado aos detritos para
controlar o fluxo através do
parafuso transportador; reduzir
a permeabilidade dos detritos
para prevenir o fluxo excessivo
de água através do parafuso
transportador; reduzir a
friação, o desgaste e a força
necessária ao parafuso
transportador, reduzir a
umidade dos detritos para
facilitar o transporte.

Depósito dos
detritos

Melhorar a qualidade dos detritos para
facilitar a disposição
final ou reutilização.

Melhorar a qualidade
dos detritos para
facilitar a disposição
final ou reutilização.

Melhorar a qualidade dos
detritos para facilitar a
disposição final ou
reutilização.

Cavidade do
túnel

Uso em forma de
lama para suportar
a cavidade do túnel
e promover a
lubrificação dos
tubos no método
“pipe jacking”.

Uso em forma de lama
para suportar a
cavidade do túnel e
promover a lubrificação dos tubos no
método “pipe jacking”.

Uso em forma de lama para
suportar a cavidade do túnel e
promover a lubrificação dos
tubos no método “pipe
jacking”.

6.2.1 Materiais – Agentes Lubrificantes e Condicionantes do Solo
Lamas Bentoníticas
Emprega-se o termo bentonita para designar uma variedade de argilo-minerais, como:
montmorilonitas potássicas, cálcicas e sódicas. Devido à química e estrutura das partículas da
argila, elas apresentam uma forte capacidade de absorver água, aumentando o seu volume em até
dez vezes.
Produzem-se lamas bentoníticas adicionando bentonita em água pura e, para garantir a
homogeneidade da mistura, empregam-se misturadores potentes. Em seguida recomenda-se que
a lama repouse por um determinado tempo para que se garanta total hidratação da argila. A quantidade
de bentonita adicionada à mistura constitui, usualmente, uma pequena porcentagem (3%) em relação
ao peso de água.
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O principal uso das lamas bentoníticas se dá nos equipamentos “Slurry”, para promoção do
suporte da escavação e da lubrificação em torno dos tubos.
Polímeros
Na natureza existem diversos polímeros, dentre os quais, citando-se os que podem ser
utilizados na abertura de túneis temos: os amidos, os açucares, a celulose e as proteínas. Dentre os
polímeros artificiais, os que se empregam são os poliacrílicos e as poliacrilamidas parcialmente
hidrolisadas (PHPA), os carboximetil celulose e os polianiônicos celulose (PAC).
Um dos grupos mais importantes de polímeros que se empregam na lubrificação e
condicionamento do solo é o das poliacrilamidas (PA) e seus derivados, que tem sido extensivamente
desenvolvidos pelas indústrias e tem substituído produtos naturais como o amido
Espumas
As espumas constituem-se essencialmente de um gás, geralmente ar, disperso num líquido
na forma de bolhas. Obtêm-se, a partir do emprego de compostos tensoativos que reduzem a
tensão superficial na interface ar/água. As bolhas apresentam uma pressão interna superior à pressão
atmosférica, que se relaciona com o tamanho e com a resistência da película da bolha.
O principal uso de espumas nos procedimentos de abertura de túneis se dá como agente
condicionante de solo nos equipamentos EPBM, no entanto, encontram aplicações nos sistemas
“Slurry”. A espuma é produzida no “Shield” por um sistema de ar comprimido. A solução espumosa e o
ar comprimido sãoi conduzidos sob uma mesma pressão para câmara de mistura e em seguida passam
por uma unidade difusora que transforma a espuma produzida na câmara de mistura numa espuma
micro-celular. Uma espuma ideal apresenta bolhas de ar de diâmetros inferiores a 1,0mm.

6.3 Alinhamento
O alinhamento final da série de tubos cravados, que constituem o túnel, precisa encontrar-se
dentro dos limites especificados previamente. Estes limites normalmente são especificados em
termos de desvios máximos admissíveis nas linhas horizontal e vertical. A PIPE JACKING
ASSOCIATION (1995) e MILLIGAN e NORRIS (1998) apontam que no Reino Unido têm-se estabelecido
essas tolerâncias de desvio como sendo de ±75mm na horizontal e de ±50mm na vertical. O rigor
que se dá aos desvios de alinhamento muitas vezes depende da finalidade da obra e o estabelecimento
das tolerâncias deve atender a essas necessidades, mas também devem-se encontrar dentro de
uma escala exeqüível por parte do executor.
Sempre que se empregar o processo “jacking pipe” estará sujeito a desvios de orientação, por
uma variedade de fatores, e pequenas correções de direção deverão ser realizadas para manter o
alinhamento horizontal e vertical. Correções constantes de desvio induzem à série de tubos um curso
em ziguezague, que causa deflexões nas juntas dos tubos. Estes desvios angulares, conforme relatam
MILLIGAN e NORRIS (1998), acarretam dois efeitos principais: tendem a aumentar as tensões de contato
entre os tubos e o solo; e causam sérias concentrações de tensões nas juntas entre os tubos. O primeiro
efeito repercute no incremento do esforço total de cravação e o segundo reduz a capacidade das juntas
transmitirem o esforço de cravação sem que haja danos aos tubos. As tensões atuantes nas juntas são
função da tensão máxima admissível para o concreto, da rigidez do material de preenchimento e da
máxima deflexão angular admissível entre os tubos (PIPE JACKING ASSOCIATION, 1995).
Para transferirem-se os esforços de cravação entre os tubos adjacentes, de forma mais
eficiente, é comum utilizarem-se materiais de preenchimento entre as juntas, conforme mostra a
figura 10.7. Estes materiais contribuem para reduzirem-se as concentrações de tensões,
particularmente onde pequenas mudanças de direção no túnel são necessárias para se realizarem
correções de alinhamento.
Jacking Pipe
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FIGURA 10.7 - Material de preenchimento entre
juntas (CHAMA NETO, 2002)

Uma das principais características do método “jacking pipe” esta no fato de que toda a série de
tubos tem que seguir o “shield” e em decorrência disso fica sujeita à rota seguida por este último.
Caso o “shield” divirja do curso ideal, terão origem forças de atrito adicionais, transferência de cargas
maiores através das juntas, deflexões angulares entre os tubos e desvios horizontais e verticais de
alinhamento. Como forma de garantir que a rota especificada será seguida dentro das tolerâncias
prescritas é necessário que (DRÖSEMEYER, 2004):
• Seja possível fazerem-se correções de posição do “shield”;
• Possa-se fixar, constantemente, a posição do “shield”.
O inicio do processo de controle de direção se dá por meio de um levantamento topográfico,
através do qual se determina a linha de direção entre os poços de partida e de chegada. A transferência
dos dados topográficos para a base dos “shafts” deve ser efetuada com muito cuidado. Montada e
ajustada a estrutura de cravação, pode-se embocar o “shield” na parede do “shaft” e, então checarse o correto alinhamento para prosseguir a cravação. O controle de alinhamento dos segmentos
iniciais é mais difícil, porém, pode ser determinante para o sucesso da operação. Nos trechos iniciais
ocorrerão os maiores esforços.
Os “shields” que se empregam no processo “jacking pipe” devem ser precisos, ou seja, devem
apresentar uma forma cilíndrica perfeita e ainda devem ter incorporado um sistema de orientação.
Atualmente, os sistemas mais modernos utilizam-se de unidades eletrônicas receptoras ou
emissoras de feixes luminosos (ELS – Eletronic Laser System), instaladas no poço de partida e de
alvos fixos tão próximos quanto possível da frente do “shield”, os quais são capazes de indicar a
posição relativa do mesmo. Além disso, empregam-se inclinômetros para obterem-se dados acerca
dos ângulos de inclinação e de giro do “shield” e, dispositivos medidores de avanço de cravação. Na
instalação de tubos em trechos curvos, têm-se utilizado sofisticados giroscópios, equipamentos
GPS e estações totais. Todos os dados coletados por estes dispositivos, juntamente com outros
parâmetros relevantes do “shield” (torque da cabeça cortante, carga de cravação, vazão e pressão
de lama, etc.) são transmitidos a um computador na cabine de comando, de onde um operador é
capaz de dirigir o “shield” (DRÖSEMEYER, 2004).
É importante que se diga que os dispositivos “laser” devem ser fixados independentemente da
estrutura do “shaft” para não serem afetados por movimentos resultantes da operação de cravação.
As checagens de alinhamento precisam ser freqüentes e gravadas, e o sistema precisa ser
regularmente confrontado com o levantamento topográfico principal.
Vem-se utilizando a lógica “fuzzy” como ferramenta de auxilio ao operador do “shield” para a
manutenção da rota prevista, de forma a se reduzirem os desvios inevitáveis causados pela resposta
humana e pela reação do “shield” às mudanças de posição.
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Normalmente, os sistemas que empregam lógica “fuzzy” baseiam-se na compilação de
registros sob controle manual em diferentes condições de solo e permitem que o operador simule o
desempenho de um determinado “shield” para uma dada situação. À medida que se executa a
escavação o computador compara os desvios horizontais e verticais reais com os esperados e é
capaz de simular um curso ótimo para o “shield”, mantendo o “shield” no alinhamento e inclinação
previstos, através de uma ação mínima dos pistões de direção do “shield” (DRÖSEMEYER, 2004).
O processo “jacking pipe” deve ser monitorado até que se possa dar por concluída a operação,
ou seja, quando o “shield” atingir o poço de chegada, processar-se a sua desconexão e fecharemse as estações intermediárias que por ventura tenham sido empregadas (DRÖSEMEYER, 2004).

6.4 Recalques e Levantamentos
A estabilidade do “shaft” e do túnel escavado são de extrema importância no método “jacking pipe”.
Grandes movimentações acima do túnel e no entorno do “shaft” podem provocar danos consideráveis
às estruturas e obras de infra-estrutura enterradas próximas. O colapso do terreno sobre o túnel ocasiona
um grande aumento na resistência à cravação do revestimento e, consequentemente, a necessidade de
forças de cravação maiores. Por sua vez, o colapso da frente de escavação pode por em risco os
operários e/ou o equipamento de escavação (DRÖSEMEYER, 2004).
As movimentações são intrínsecas a quaisquer que sejam os métodos que se empreguem na
implantação de túneis, sua maior ou menor relevância esta relacionada à sua magnitude. Esta última,
de maneira geral, depende da localização do túnel em relação as estruturas vizinhas, da profundidade
e diâmetro dos tubos, das condições do subsolo, das intrusões de água, do método de escavação
e da habilidade da equipe de trabalho.
No processo “jacking pipe”, basicamente, movimentações de solo podem ocorrer devido à
instabilidade da frente de escavação ou pelo descarregamento elástico do solo causado pela
escavação. Estas movimentações caracterizam-se por recalques ou levantamentos na superfície
do terreno e podem ser classificadas como de curto ou de longo prazo.
As movimentações de curto prazo manifestam-se durante a execução do túnel, porém, mediante
a aplicação adequada da técnica “jacking pipe” podem ser mantidas dentro de limites aceitáveis.
Em se tratando das movimentações de longo prazo, estas podem advir do fechamento do
solo sobre o túnel em função do desconfinamento gerado pela sobre-escavação.

6.5 Obstruções
No método “jacking pipe”, deparar-se com obstruções durante a operação de cravação dos
tubos pode prejudicar seriamente o progresso dos trabalhos e, em situações extremas, pode
representar a interrupção da cravação e o abandono do trecho ou a necessidade de se abrir um
poço de serviço para resgate do “shield”. Para evitar este problema, é essencial investigar
antecipadamente a existência e a localização das obstruções ao longo do trajeto planejado, de forma
que se possa estudar a melhor solução.
No caso de “shields” de frente fechada, que apresentam falta de recurso quando enfrenta uma
situação inesperada, a presença de obstruções representa perda de produtividade, danos ao
equipamento e muitas vezes exige a execução de poços de inspeção junto à frente do “shield”, ou
até mesmo poços para o resgate deste.
Devido a importância das obstruções, é essencial fazer-se um levantamento acurado das
suas posições, a fim de se evitar a interrupção dos trabalhos uma vez iniciados. Dentre os métodos
de detecção podemos citar:
• Indução metálica para detecção de elementos metálicos;
• Indução metálica para detecção de elementos não metálicos;
• Detecção por radar (GPR – Ground Penetrating Radar).
Jacking Pipe
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Atualmente vem sendo desenvolvido o sistema SSP (Seismic soft-ground Probing), no qual
sensores ultra-sônicos integrados ao disco de corte do “shield” emitem sinais que são refletidos
diferentemente, em função das condições geológicas. Os sinais refletidos são captados por microfones
especiais, sendo automaticamente processados, gerando um perfil tridimensional do maciço que é
apresentado na tela do operador. Desta forma, é possível detectar-se zonas problemáticas no maciço,
como: zonas de transição de camadas geológicas, de matacões e lentes de areia e argila.

6.6 Shafts (Poços de Serviço)
Para a execução de um túnel utilizando-se a técnica “jacking pipe”, se faz necessária a
construção de poços de serviço (de partida e de chegada, conforme figura 10.8), que constituem
estruturas provisórias. No entanto, estes podem coincidir com os locais previstos para os poços de
visita da obra, conforme mostra figura 10.9. É através do poço de partida que se iniciam os serviços
de abertura do túnel e onde:
•
•
•
•
e 10.12;
•

Instalar-se-á o macaco hidráulico para promover a cravação dos tubos, conforme figura 10.10;
Posicionar-se-á o equipamento de perfuração (shield);
Instalar-se-ão os equipamentos de medição e os sistemas de controle;
Descer-se-ão e introduzirão, individualmente, os tubos de revestimento, conforme figuras 10.11
Far-se-á a remoção do solo escavado.

FIGURA 10.8 - Construções de poços de serviço

FIGURA 10.9 - Transformação dos poços de serviço em
poços de visita

PAREDE DE REAÇÃO

MACACOS

FIGURA 10.10 - Macaco para cravação dos tubos
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FIGURA 10.11 - Descida dos tubos nos poços

FIGURA 10.12 - Processo de cravação dos tubos

Os serviços de cravação terminam no poço de chegada, que é o ponto onde se recuperará o
“shield” e os tubos de proteção, se o método empregado tiver sido executado em dois estágios.
No projeto dos poços de partida e chegada, com o intuito de se reduzirem os impactos
ambientais e os custos de construção, é importante considerarem-se os seguintes aspectos:
•
•
•
•

Escolha
Escolha
Escolha
Escolha

do número e locais dos poços;
da forma e dimensões;
do tipo de escoramento ou revestimento;
de um método de construção adequado.

Além disso, é necessário ter em vista fatores tais como: método executivo escolhido para a
abertura do túnel, condições técnico-geológicas e hidrogeológicas e condições locais (espaço
disponível, sobrecargas). Considerando-se que a escavação do túnel pode ser manual ou mecânica,
pode-se dizer que esta última necessita de poços de maiores dimensões.
Atenção especial deve ser dada aos poços de serviço “de partida”, pois nestes há a necessidade
de se construir, em sua porção inferior, uma parede de reação, conforme mostra figura 10.10. A
parede de reação é executada, basicamente, para dar rigidez ao ponto de apoio dos macacos
hidráulicos que reagem contra a parede vertical do poço de serviço e assim, evitar os deslocamentos
diferenciais entre os pontos de apoio.
Jacking Pipe
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