
GEOTECNIA EM TÚNEIS 
aspectos construtivos 

 

- Divisão de Estruturas 

 

- Divisão de Geotecnia, 

Mecânica dos Solos e 

Fundações 



GEOTECNIA APLICADA EM TÚNEIS EXECUTADOS PELOS 
MÉTODOS NATM ou SIMILARES 

ALGUNS PRESSUPOSTOS IMPORTANTES: 

 1) Métodos de execução de túneis como NATM ou similares, onde 

existe uma interação íntima das intervenções com o maciço a ser escavado, 

exigem uma atenção especial dos especialistas na qualidade das respostas 

(feed backs) que este apresenta a cada ação do executor. 

 2) A cada ação aparece uma reação do maciço, que pode, 

eventualmente, ser de característica inesperada, necessitando análise 

cuidadosa e contra-ações rápidas. 

 3) As intervenções geotécnicas normalmente são preconizadas 

previamente em projetos, entretanto são instrumentos úteis e necessários em 

situações inesperadas nas frentes de escavação. 

 4) Estas intervenções devem ser executadas por empresas e 

profissionais qualificados, sendo recomendada a versatilidade desta na adoção 

e execução de tecnologias específicas e necessárias a cada situação que se 

apresente. 



GEOTECNIA APLICADA EM TÚNEIS EXECUTADOS PELOS 
MÉTODOS NATM ou SIMILARES 

TECNOLOGIAS USUAIS: 
 1) Enfilagens 

  . Tubular Injetada ou Preenchida 

  . CCPh 

  . Bulbo Contínuo 

  . Pregagem 

 2) Drenagem do Maciço 

  . DHP – por gravidade ou a vácuo 

  . Rebaixamento por Ponteira ou por PBS 

 3) Estruturação 

  . Ancoragens radiais ou laterais 

  . Jet Grouting – apoio de cambotas 

  . Estaca Raiz – apoio de cambotas 

 4) Recondicionamento do maciço 

  . Pré injeção 

  . Injeções em geral – cimentícios ou não 



ENFILAGEM TUBULAR INJETADA OU PREENCHIDA 
 



CCPh  E BULBO CONTÍNUO 
 

Bulbo Contínuo é como um CCPh 

Executado com parâmetros rápidos 

e com um tubo metálico inserido no 

centro, logo após a injeção. 

CCP h e Bulbo Contínuo são executados 

na horizontal com base na tecnologia do 

Jet Grouting 



  
Pregagem do núcleo 

 
i 



  
Drenagem do Maciço 

 
i 

Obs.: a tecnologia de drenagem do maciço por 

intermédio de rebaixamento do NA, é abordada 

em palestra específica 



 

  
Ancoragens radiais e laterais 

 

São dispositivos utilizados 

geralmente em maciços rochosos, 

utilizando-se o jumbo de perfuração 



 

  
Apoio de Cambotas 

 



 

  
Injeções – depende da finalidade 

 
i 

Injeções de recondicionamento do maciço podem 

ser feitas com calda de cimento CP, de micro-

cimentos, de coulis ou de produtos químicos (tipo 

sílica coloidal) 



 

  
TECNOLOGIAS INOVADORAS 

 
i 

• HASTES AUTO-PERFURANTES 

 

• CONGELAMENTO DE SOLO 

 

• RECLASSIFICAÇÃO DE ROCHA ATRAVÉS DA PRÉ-INJEÇÃO 

 

• DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO DE MATERIAIS E TÉCNICAS COM 

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS 

 

• DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS, BEM 

COMO PROCEDIMENTOS ESPECIAIS EM SITUAÇÕES ORIGINAIS OU 

INUSITADAS 



HASTES AUTO-PERFURANTES 

 



Estação Fradique Coutinho – Linha 4  

                    METRÔ - SP 

























Sistemas Auto Perfurantes 

Disponíveis no mercado 

Hastes e Bits KIMEX 



CONGELAMENTO DE SOLO 

 



Rhodia em Santo André - SP 



Rhodia em Santo André - SP 





 



 



 



 



 



 



 





 



 



 



 



 



 



 





Exemplo de aplicação de congelamento de solo 



Outros exemplos de aplicação de congelamento de solo 





Visão em 3 dimensões do bloco de solo congelado 



 

DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO  

DE MATERIAIS E TÉCNICAS COM  

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS 
 



Sílica Coloidal 



Seção tratada com 

Sílica Coloidal 

Seção sem 

tratamento 



HASTE AUTO-PERFURANTE 

MANGOTE DE INJEÇÃO 



Areia tratada com injeção 

de Sílica Coloidal 



Argamassa de Couli 
2 aplicações 



 
 

1ª Aplicação: Poço da Est. Luz (METRÔ-SP) 

 
i 

A projetista neste caso necessitava aplicar um pré-
revestimento no maciço a ser escavado, utilizando 
um material que atendesse aos seguintes requisitos: 
 - Diminuir substancialmente a permeabilidade  
   da face interna do poço durante a escavação; 
 - Absorver deformações controladas do  
   maciço durante as escavações com Módulo  
   Elástico da ordem de 5.000 Mpa; 
 - Suportar o impacto da aplicação do  
   concreto projetado sem grandes efeitos de  
   desagregação ou deterioração. 
 



 
 

Desenvolvimento do Material Adequado 

 



 
 

Desenvolvimento do Material Adequado - 2 

 



 

Desenvolvimento do Material Adequado - 3 

 
i 



 

Dimensões do Poço - Planta 

 
i 



 

Dimensões do Poço - Corte 

 
i 



 

Resultados da Aplicação da Argamassa de Couli 
desenvolvida com propriedades encomendadas - 1 

 
i 





Outro detalhe nesta obra foi o estudo de uma 

solução para o rebaixamento do Lençol Freático, a 

partir da detecção da existência de 3 aquíferos até 

certo ponto independentes! 







 
 

2ª Aplicação: Poço Paulista (METRÔ-SP) 

 
i 

Esta 2ª aplicação da Argamassa de Couli se deu em função da 
existência de uma pluma de contaminação por infiltração de 
combustível no solo local (antigo endereço de um Posto de 
Gasolina). 
Nova situação: 
• Órgão controlador do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, a 

CETESB, somente aceitaria escavações que impossibilitassem a 
disseminação da Pluma de Contaminação. 

• Portanto, além dos quesitos da obra na Estação da Luz, tais 
como diminuição da permeabilidade na parede escavada, 
Módulo Elástico compatível e resistência ao impacto do concreto 
projetado, durante a escavação o material utilizado não poderia 
permitir o carreamento do solo contaminado para outros níveis 
no terreno. 

Portanto, a Bentonita neste caso foi o material 
fundamental! 



 

Localização 

 
 



 

Situação da Pluma de Contaminação 

 
 



 

Geometria do Poço 

 
 

Ø=25m 











A PRÉ-INJEÇÃO EM 
ROCHA-NICK BARTON 

 

PRÉ-INJEÇÃO EM ROCHA  

NICK BARTON 



 
  

INTRODUÇÃO 
 
i A aplicação da técnica de pré-injeções tem 

por objetivo diminuir o fluxo d’água através 

das falhas do maciço rochoso, melhorando a 
condição de suporte do maciço rochoso, 
diminuindo riscos de blocos de rocha soltos, 
reduzindo a ocorrência de “overbreak”. 
  
 

 Resulta na reclassificação da 
rocha a ser escavada 



 
A técnica consiste na injeção de calda de micro-
cimento e/ou cimento a alta pressão, em furos 
dispostos de maneira estratégica, dependendo da 
configuração do maciço rochoso, orientação das 
falhas, intensidade destas e dimensões. 
 
Nesta apresentação, serão relatados dois casos 
distintos, na tentativa de oferecer aos presentes uma 
idéia da versatilidade de suas aplicações em 
diferentes casos. 
 
 



Neste caso a técnica foi aplicada através de furos 
dispostos na abóbada do túnel, com seção plena em 
rocha (classe 3 a classe 4). 
A geratriz superior do túnel, localizado em área 
urbana, dista cerca de 23 metros da superfície. 
A cobertura em rocha é da ordem de 3 metros 
apenas. O restante (20 metros) é composto de solo 
residual e solo arenoso, pouco argiloso, sendo os 3 
metros mais próximos da superfície composto por 
aterro, onde nesta camada surge o NA. 
O Tratamento foi executado a partir da frente de 
escavação, conforme indica a foto a seguir: 

Caso 1  



Furos executados com Jumbo 

Comprimento = 25 metros 



Detalhe das perfurações 



DETALHE ESQUEMÁTICO DO OBTURADOR 



A foto abaixo mostra detalhe dos  
obturadores acoplados aos furos: 





Preliminarmente às injeções, foram ensaiados alguns traços de calda de 

cimento e de calda de micro-cimento. 

Fixou-se algumas características mínimas que a calda deveria ter, tais como: 

Nos testes de laboratório foram obtidos os seguintes resultados: 

Informações sobre o traço 



DADOS COLETADOS NA EXECUÇÃO 



As pressões de injeção, sugerirdas pelo Dr. Nick Barton, mesmo considerando todas 

as condições de contorno eram muito altas, da ordem de 100 Kg/cm2. 

 

Algumas condições de contorno eram: baixa cobertura de rocha (3 metros), cerca de 

20 metros de coluna d’água (NA), fraturamento caótico da rocha e outros. 

 

Boa parte do tratamento foi executado com pressões máximas da ordem de 20 

Kg/cm2. Entretanto, numa determinada situação foi possível experimentar a 

verdadeira técnica Barton de pré-injection, onde chegou-se a 60 Kg/cm2 e o resultado 

foi surpreendente.  

Pressões de Injeção 



Cena 1 – condição do túnel antes do tratamento 



Cena 2 – introduzindo o obturador 



Cena 3 – conectando o obturador ao mangote 



Cena 4 – durante a injeção 



Cena 5 – testes de exsudação, fluidez e 
moldagem de CPs 



Neste caso a técnica foi aplicada através de furos 
dispostos no maciço rochoso abaixo do contato 
com o saprolito. 
 

A rocha surge em plano inclinado descendente da 
direita para a esquerda, no espelho de escavação 
do túnel em questão, junto à base da meia seção, 
conforme demonstra esquematicamente o croquis 
a seguir: 

Caso 2 – como exemplo de outra aplicação  



Detalhe Esquemático 



 

DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS, 

EQUIPAMENTOS, BEM COMO  

PROCEDIMENTOS ESPECIAIS, EM SITUAÇÕES 

ORIGINAIS OU INUSITADAS 
 

. OBTURADORES 

 

. HASTES AUTO-PERFURANTES 

 

. FERRAMENTAL DIFERENCIADO 

 

. EQUIPAMENTOS 



CASO 1 – slide 1 

OBTURADORES 



CASO 1 – slide 2 

OBTURADORES 



CASO 1 – slide 3 

OBTURADORES 



CASO 2 – slide 1 

OBTURADORES 



CASO 2 – slide 2 

OBTURADORES 



HASTES AUTO-PERFURANTES 









Foram desenvolvidas 

ferramentas especiais 

para perfurações e para 

a injeções de calda de 

cimento na partida do 

shield, em pontos 

conforme indica a figura 

ao lado. 

FERRAMENTAL DIFERENCIADO 



Dispositivo para 

amenizar golpes 

de pressão no 

fluxo de 

bombeamento 

da calda. 

Garante injeção 

com pressão 

contínua. 

EQUIPAMENTOS 



Equipamento de estaca raiz  

modificado para execução em 

ambiente confinado 

EQUIPAMENTOS 



Esta consultoria, desde a Linha 4 (Amarela) do METRO de SP, passando pelas 

Linhas 5 (em 4 Lotes), Linha 2 (1 Lote) e Linha 17 (Monotrilho), todos do METRO 

de SP e atualmente em andamento nas obras do METRO do RJ, Consórcio 

Construtor Rio Barra (CCRB) na Barra da Tijuca e Consórcio Linha 4 SUL na 

Zona Sul e agora na Linha 6 do METRO de SP, desenvolveu atuação pautada na 

experiência executiva em serviços de geotecnia e de fundação, resultando no 

apoio técnico nas seguintes etapas destes empreendimentos: 

 

• Colaboração nas concepções de Projeto no aspecto de exequibilidade, 

sequência executiva, soluções inovadoras e custo. 

• Planejamento executivo, disposição de canteiros, logística, especificação e 

qualificação de equipamentos. 

• Controle de Qualidade – desenvolvimento de procedimentos de 

acompanhamento e treinamento de equipes de campo. 

• Especificação de Materiais a serem aplicados. 

• Ensaios de campo. 

• Acompanhamento técnico executivo – SOLUÇÕES DE CAMPO. 

ATUAÇÃO DA CONSULTORIA 



AGRADEÇO A TODOS AQUI, EM ESPECIAL AO INSTITUTO DE ENGENHARIA 

DE SÃO PAULO E AOS PRESENTES POR ESTA OPORTUNIDADE DE 

COMPARTILHAR COM VOCÊS A MODESTA, PORÉM INTENSA EXPERIÊNCIA 

QUE ADQUIRI NESTES ANOS TODOS DE TRABALHO, ONDE FUI 

CONVOCADO EM DIVERSOS MOMENTOS AO DESENVOLVIMENTO DESTAS 

NOVAS TECNOLOGIAS. 

 

ESPERO COM ISTO, TER CONTRIBUIDO PARA A FORMAÇÃO E 

CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS, QUE PODERÃO UTILIZAR, 

EVENTUALMENTE ALGUMA DESTAS TECNOLOGIAS QUE FORAM 

APRESENTADAS. 

 

FINALMENTE, SAIBAM QUE PODEM CONTAR, OU CONTINUAR CONTANDO 

COM MINHA COLABORAÇÃO SEMPRE QUE JULGAREM NECESSÁRIO. 

 

DESEJO ASSIM, SUCESSO A TODOS! 

FINAL 


