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Resumo: As tuneladoras do tipo «Earth Pressure Balance» 

(EPB) têm sido utilizadas com bastante sucesso em túneis urbanos e 
em condições difíceis. Não obstante, continuam a verificar-se aci-
dentes com consequências para a segurança e que se reflectem no 
abalo da confiança pública. De forma a prevenir essas ocorrências 
impõe-se a implementação de planos de gestão do risco, que 
incluam uma cautelosa gestão dos procedimentos de escavação, 
com transmissão dos respectivos dados em tempo real, conjunta-
mente com a monitorização das subsidências. O presente trabalho 
assume como principal objectivo partilhar a experiência adquirida 
e, sobretudo, dar um contributo à melhor compreensão dos proce-
dimentos de gestão e controlo da escavação com tuneladoras EPB. 
Dá-se particular destaque à complexa interligação entre os diversos 
parâmetros, designadamente: de «performance» e produção, de 
furação, extracção do terreno, pressão na frente, preenchimento do 
vazio anelar, acondicionamento do terreno, etc. O caso de obra 
“Metro de Turim - Lote 2” é utilizado para evidenciar algumas das 
características dos referidos procedimentos, assim como para real-
çar a especial importância da fiscalização. Tecem-se considerações 
atinentes à estabilidade da frente e a problemas operacionais em 
terrenos difíceis, especialmente em terrenos granulares grosseiros, 
onde é usual um forte acondicionamento do solo. Por fim, são 
propostas ferramentas de controlo da escavação, com a finalidade 
da sua integração em «softwares» de monitorização em tempo real. 
Espera-se deste modo que o presente trabalho venha a assumir-se 
como um contributo inovador nesta matéria, em especial nos meios 
de língua portuguesa onde a literatura sobre o tema é escassa. 

I.  RAMO DA ENGENHARIA 

Geotecnia e Obras Subterrâneas, em particular no sub-
ramo de túneis mecanizados em áreas urbanas. 

II. OBJECTIVOS 

Em termos globais o principal objectivo do presente traba-
lho é contribuir para o melhoramento do conhecimento relati-
vo à tecnologia de tuneladoras do tipo EPB («Earth Pressure 
Balance»), em particular no que toca aos procedimentos de 
controlo da escavação em áreas urbanas. 

Como objectivos específicos pretende-se: apresentar de 
forma sucinta e acessível a tecnologia EPB, em particular atra-
vés da descrição dos componentes da máquina, do seu princí-
pio operativo, do acondicionamento do terreno, estabilidade 
da frente e monitorização; evidenciar a importância da fiscali-
zação e do controlo da escavação em tempo real, usando para 

tal o caso de obra do Metro de Turim; proporcionar linhas de 
orientação na actividade de controlo da escavação; sugerir o 
uso de ferramentas de controlo e a sua implementação em 
softwares de monitorização em tempo real. 

III. METODOLOGIA UTILIZADA 

Para a concretização deste trabalho e dos objectivos 
enunciados no ponto anterior foi feita uma consulta ampla 
de bibliografia actualizada. A experiência amealhada pelo 
autor durante o acompanhamento da obra em epígrafe foi 
também fundamental, nomeadamente através de uma 
observação atenta e próxima do desenrolar dos trabalhos, 
do processamento e recolha dos dados, assim como de uma 
interpretação e especulação dos mesmos. 

IV. DESENVOLVIMENTO E CONCLUSÕES 

A.  Introdução  

A necessidade de construção de túneis em áreas urbanas 
tem aumentado de forma significativa. Esta necessidade tem 
sido acompanhada por uma crescente exigência dos aspectos 
de segurança e saúde no trabalho, por fortes condicionantes 
relativas à interferência nas actividades à superfície, assim 
como por prazos de conclusão cada vez mais desafiantes. Este 
«statu quo» favoreceu o desenvolvimento da tecnologia de 
tuneladoras de escudo, em particular as aquelas que permi-
tem aplicar uma pressão de suporte na frente de escavação. 
Devido à sua maior flexibilidade e maior amplitude de aplica-
bilidade, as tuneladoras do tipo EPB tornaram-se, entre estas, 
as mais comuns. 

A complexidade deste tipo de equipamentos e o risco ine-
rente desta actividade implicam que o controlo das activida-
des mineiras seja efectuado por uma equipa de trabalho mul-
tidisciplinar altamente motivada e treinada. Um controlo e 
monitorização próximos são cruciais para prevenir a ocorrên-
cia de acidentes. Mesmo assim, são numerosos os registos de 
acidentes que podem ser encontrados na literatura. No meio 
urbano este tipo de acidentes têm uma elevada visibilidade e 
impacto na opinião pública, motivando uma aversão à execu-
ção deste tipo de projectos. A ocorrência destes fenómenos 
indesejáveis motivou uma reacção conjunta por parte da 
comunidade científica, dos promotores e seguradoras. A solu-
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ção encontrada tem passado por uma revisão profunda de 
todo o processo, integrando o conceito de risco desde os 
estudos preliminares, passando pelo projecto até à constru-
ção, de forma a reduzir o seu nível a um mínimo possível. A 
implementação de uma análise de identificação e mitigação 
do risco e a gestão do risco residual durante a construção têm 
contribuído grandemente para uma melhoria da indústria. 

O controlo da escavação em tempo real, assim como a 
monitorização das deformações à superfície, são ferramentas 
vitais de um plano de gestão do risco durante a construção. 
No presente trabalho é discutida a importância do primeiro, 
expondo as suas características através de exemplos concep-
tuais e com a ilustração do caso de obra do Metro de Turim 
Lote 2. 

No ponto seguinte (B) faz-se uma introdução preliminar ao 
método de escavação mecanizado com recurso a tuneladoras 
EPB. No ponto (C) é brevemente discutido o importante tema 
da estabilidade e suporte da frente de escavação. Estes dois 
pontos são fundamentais para facilitar a compreensão e 
enquadrar os pontos sucessivos (D e E) onde é focado o tema 
capital deste trabalho. No ponto D aborda-se a questão do 
controlo da escavação de uma forma generalizada e mais 
abrangente, enquanto no ponto seguinte (E) é usado como 
exemplo o caso de obra do Metro de Turim Lote 2. 
 

B.  Método de escavação mecanizado – Tuneladoras EPB 

A escavação com uma tuneladora EPB é efectuada através 
da rotação da sua cabeça, que é dotada de ferramentas de 
corte e aberturas por onde entra o terreno escavado. O terre-
no escavado, devidamente misturado com os agentes de 
acondicionamento, entra na câmara de escavação num estado 
plastificado. A acumulação do terreno na câmara origina uma 
subida da pressão no seu interior. O terreno é extraído através 
de um trado sem fim, que garante a manutenção e o controlo 
da pressão na câmara. A pressão no interior da câmara (PC) é 
assim mantida com o objectivo de equilibrar a pressão de 
terras e a pressão hidrostática (PE e PW) (ver Fig. 1). Tal é 
possível através da acção combinada do impulso dos macacos 
hidráulicos e da remoção do terreno a um ritmo adequado 
(função da velocidade de avanço da tuneladora). Para o cor-
recto funcionamento de uma tuneladora EPB é essencial que o 
terreno escavado forme uma “pasta” impermeável, capaz de 
ser extraída facilmente pelo trado e que permita uma correcta 
transmissão e ajuste da pressão na frente. 

No fim de cada ciclo de escavação, o revestimento por 

aduelas pré-fabricadas em betão armado é montado na cauda 
do escudo. O impulso de propulsão, que permite o avanço da 
máquina, é aplicado no escudo por contraste dos macacos 
hidráulicos contra o revestimento. Ao mesmo tempo que a 
máquina avança o espaço vazio entre o terreno e o revesti-
mento, criado pela diferença entre o diâmetro da escavação e 
o diâmetro exterior do revestimento, é preenchido com calda 
ou argamassa de forma a criar um contacto perfeito entre 
estes e evitar assentamentos do terreno.  

No fim de completados os ciclos de escavação, erecção e 
injecção, um novo anel é concluído, garantindo o suporte 
permanente do túnel. Este método não necessita de medidas 
adicionais após a passagem da tuneladora. Uma vez comple-
tado o trabalho de escavação, o túnel executado fica pratica-
mente pronto a ser utilizado. 

Uma tuneladora é um avançado equipamento que reúne 
num só todas as actividades mineiras. Ela funciona como uma 
fábrica onde o produto final é dividido em pequenas tarefas 
que interagem entre si na forma de ciclos. Seguidamente será 
efectuada uma descrição dos seus principais componentes e 
do papel que representam nas actividades mineiras. Na Fig. 2 
é apresentado um corte esquemático com a identificação e 
numeração dos principais componentes. 

A cabeça de corte (Fig. 2 – 1), como o nome indica é res-
ponsável pelo corte do terreno na frente de escavação. Para o 
efeito ela é equipada com discos de corte, pitons, «rippers» e 
«scrappers» em função do tipo de terreno. Ferramentas espe-
ciais, intituladas «copycutters», são colocadas no contorno 
permitindo sobre-escavações locais, com o intuito de facilitar 
a condução da máquina em terrenos difíceis ou em curvas 
apertadas. As cabeças de corte devem ser o mais planas possí-
vel, para minimizar problemas de estabilidade da frente. 
Outro aspecto importante é a percentagem da área de abertu-
ras, já que este parâmetro define a capacidade da máquina 
em aplicar um suporte mecânico (quanto maior for, menor é o 
suporte mecânico), e ainda de controlar o tamanho e a quan-
tidade do material que entra na câmara. Geralmente este 
valor ronda os 20% a 35%. 

A câmara de escavação (Fig. 2 – 2) é o local onde o terreno 
escavado é acumulado. Encontra-se limitada pela cabeça de 
corte e pela parede confinante (Fig. 2 – 3). Nela podem ser 
encontrados alguns dispositivos que ajudam a controlar a 
actividade que aí se desenrola: barras de aço perpendiculares 
à parede confinante ajudam a mistura e a homogeneização do 

 
Fig. 1. Princípio operacional de uma tuneladora EPB. 

 

 
Fig. 2. Componentes principais de uma tuneladora EPB (adaptado de [1]). 
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terreno; válvulas de descarga situadas na parte superior per-
mitem a libertação de bolsas de ar acumuladas nessa zona; 
pontos de injecção de espuma, bentonite ou ar comprimido 
ajudam o controlo da pressão no seu interior; células de carga, 
distribuídas por vários níveis na parede confinante, permitem 
uma monitorização da pressão no seu interior. 

A chumaceira (Fig. 2 – 9) é um dos elementos mais impor-
tantes e sensíveis de uma tuneladora. Esta é composta por 
componentes hidráulicos e eléctricos que permitem a rotação 
da cabeça de corte. A sua fiabilidade depende de um dimen-
sionamento rigoroso e de uma operação cuidada. Importa 
reter que o seu tempo de vida decresce exponencialmente 
com o aumento da força de impulso. O vedante da chumacei-
ra é uma das maiores limitações das tuneladoras EPB no que 
toca à máxima pressão de suporte passível de ser aplicada na 
frente (usualmente entre 3-4 bar). 

O trado sem fim (Fig. 2 – 5) é o meio mais seguro para 
extrair o terreno da câmara. Se o material for devidamente 
acondicionado, os espaços entre o passo do trado são comple-
tamente preenchidos por um material plástico e impermeável, 
permitindo uma redução gradual da pressão existente na 
câmara até à pressão atmosférica exterior. A extremidade do 
trado é normalmente colocada na zona inferior da câmara, 
pois esta é a melhor posição para controlar a pressão e o seu 
esvaziamento. Na extremidade oposta existe normalmente 
uma guilhotina para evitar a saída descontrolada de material. 
Este componente é um dos mais expostos ao desgaste, como 
tal, é usual prever uma protecção composta por uma liga 
especial anti-desgaste. À saída do trado é colocado um tapete 
rolante (Fig. 2 – 11) que transporta o terreno directamente 
para o exterior ou o descarrega para um conjunto de vagões, 
que posteriormente fazem esse transporte. 

Os macacos hidráulicos, ou cilindros, (Fig. 2 – 4) permitem, 
através do contraste no revestimento, o avanço da tunelado-
ra. Estes encontram-se na cauda do escudo, ao longo de todo 
o perímetro, e são separados em grupos que podem ser acti-
vados separadamente. A sua máxima extensão depende da 
dimensão longitudinal das aduelas que compõem o revesti-
mento (valor normalmente acrescido de uma margem para 
facilitar a montagem). A configuração dos cilindros e a força 
máxima de impulso é vital para o dimensionamento estrutural 
das aduelas. Algumas tuneladoras possuem cilindros de articu-
lação, colocados na zona frontal do escudo, que fornecem 
uma importante ajuda na condução, já que permitem uma 
articulação independente e melhorada da cabeça de corte. 

O escudo (Fig. 2 – 10) é constituído por uma fina casca em 
aço que assegura a segurança dos trabalhadores, na parte 
frontal da escavação, contra eventuais desabamentos e incur-
sões de água. O escudo não tem uma forma cilíndrica perfeita, 
i.e. apresenta uma forma cónica com afunilamento no sentido 
da cauda (cerca de 3 cm no diâmetro). Este aspecto é funda-
mental para reduzir o atrito e facilitar o avanço da máquina. 

O erector (Fig. 2 – 6) é o componente com o qual se proce-
de à montagem do anel. A configuração do anel e a posição de 
cada uma das aduelas são fornecidos ao operador do erector 
antes do início de cada ciclo de montagem (essa informação é 
normalmente processada pelo sistema de orientação e condu-

ção da tuneladora). A montagem das aduelas é efectuada de 
forma faseada. No momento em que uma determinada aduela 
é suspensa, os cilindros correspondentes à sua posição são 
retraídos, sendo estendidos antes da retracção dos cilindros 
relativos à próxima aduela. A montagem de um anel é um 
procedimento delicado e vital para a qualidade do produto 
final (devem ser minimizadas aberturas, fissuras, destacamen-
to de cantos, infiltrações, desfasamentos, etc.). Esta operação 
requer um operador experiente, equipado com uma consola 
portátil, e cerca de dois ajudantes. Os erectores podem ser 
divididos em dois grupos, os mecânicos e os de vácuo. Os 
mecânicos garantem a suspensão através de um gancho que é 
fixo a um chumbadouro, previamente instalado na aduela. O 
sistema de vácuo não requer esses dispositivos, no entanto a 
superfície interior das aduelas tem que ser cuidadosamente 
lavada e limpa de forma a garantir uma perfeita aderência. O 
sistema de vácuo submete as aduelas a tensões inferiores ao 
sistema mecânico, reduzindo o risco de dano durante a mon-
tagem. 

O revestimento (Fig. 2 – 7) é composto por aduelas pré-
fabricadas em betão armado com uma tolerância geométrica 
bastante apertada. As principais vantagens do uso deste sis-
tema são [2]: suporte imediato e contínuo; garante uma total 
impermeabilização desde que é instalado; permite a reacção 
longitudinal aos macacos hidráulicos; permite a redução do 
tempo de execução das obras, por não ser necessário executar 
um revestimento secundário. Em termos da geometria deste 
tipo de revestimentos, o estado da arte tem sido o uso de 
anéis do tipo universal, principalmente devido [2]: à flexibili-
dade de adaptação a alinhamentos com diferentes tipos de 
curvas; ao uso de um molde único na pré-fabricação; ao 
melhor comportamento estrutural, com a disposição alterna-
da das aduelas que evita a formação de juntas contínuas e 
rótulas estruturais e favorece o imbricamento das peças. As 
aduelas são equipadas com diversos acessórios como vedan-
tes para impermeabilização, conectores, pernos, barras guia e 
almofadas betuminosas. 

Como resultado do processo construtivo é formado um 
vazio anelar, entre o revestimento e o terreno, com cerca de 
30 cm no diâmetro, que é criado devido aos seguintes factores 
[3]: forma cónica do escudo; diferença entre o diâmetro 
externo do escudo e do revestimento (incluindo a espessura 

 
Fig. 3. Revestimento por aduelas pré-fabricadas. Metro de Turim [4]. 
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do escudo e o espaço necessário para o sistema de vedação); 
sobre-escavação necessária para a execução de curvas. De 
forma a minimizar os assentamentos à superfície e a criar um 
bom contacto entre o revestimento e o terreno, o vazio anelar 
tem que ser preenchido o mais rapidamente possível. Este 
preenchimento é normalmente executado através da injecção 
de calda, em simultaneidade com o avanço da tuneladora. A 
calda é injectada através de uma série de linhas dispostas na 
cauda do escudo e ao longo do seu perímetro. Para prevenir a 
entrada de calda para o interior do escudo é necessário dispor 
de um sistema de vedação composto por escovas de aço 
envolvidas por massa lubrificante. Um especial cuidado deve 
ser dedicado à manutenção destas linhas de forma a evitar 
bloqueios. Em todo caso é comum dispor de linhas adicionais 
para evitar paragens devido a linhas obstruídas. É geralmente 
utilizado um dos seguintes tipos de calda: uma calda à base de 
cimento, com elevada resistência mecânica e uma presa rela-
tivamente rápida; uma calda inerte bi-componente (sendo o 
segundo componente um acelerador adicionado junto da 
saída da linha), com uma resistência relativamente baixa mas 
por ser inerte com uma presa lenta. O uso da calda bi-
componente reduz os problemas de obstrução das linhas e 
permite o armazenamento de grandes quantidades por um 
período alargado. É também possível executar injecções 
secundárias, a uma distância grande da frente, através de 
carotes no revestimento. Em zonas urbanas este sistema não 
é recomendável como sistema único, já que não permite um 
controlo dos assentamentos originados pelo vazio anelar (per-
da de volume radial). 

Quando é necessário proceder a reparações e manutenção 
no interior da câmara de escavação, em particular quando é 
necessário trocar algumas ferramentas de corte já desgasta-
das, é necessário colocar trabalhadores dentro da câmara 
pressurizada. Estas intervenções têm que ser efectuadas sem 
comprometer a estabilidade da frente e a segurança dos tra-
balhadores. Para tal é necessário dispor de uma câmara 
hiperbárica (Fig. 2 – 8) que promova a transição gradual da 
zona em pressão atmosférica para a zona pressurizada (câma-
ra de escavação). As intervenções hiperbáricas têm que ser 
sujeitas a um cuidado plano de segurança e preparadas com 
alguma antecipação. Tais intervenções só devem ser executa-
das por pessoal qualificado, sendo em alguns casos executa-
das por mergulhadores profissionais. Apesar de todos os pro-
cedimentos de segurança, este tipo de intervenções possuem 
um nível de risco elevado e como tal a pressão na câmara 

deve ser reduzida a um mínimo indispensável. A pressão de 
trabalho durante este tipo de manutenções raramente excede 
2-3 bar [3]. 

Até ao momento foram especialmente focados os compo-
nentes que estão dentro do escudo. No entanto, este repre-
senta somente cerca de um décimo do comprimento total de 
uma tuneladora. Todo o equipamento auxiliar necessário para 
que a tuneladora possa executar a escavação encontra-se 
localizado em plataformas móveis na retaguarda do escudo, 
geralmente referidas na sua globalidade como o «backup» 
(Fig. 2 – 6). Nestas plataformas podem ser encontrados vários 
equipamentos e centrais de produção tais como: «power 
packs» hidráulicos; cabines eléctricas e transformadores; sis-
tema de transporte de terreno para o exterior; compressores; 
reservatórios de água; sistema de manuseamento e erecção 
das aduelas; condutas de ventilação; etc. Em alguns casos o 
«backup» pode atingir mais de 100 m. 

Em tuneladoras de escudo fechado, os computadores são 
o centro de todo o sistema de controlo. Estes controlam todos 
os sistemas lógicos que gerem as diferentes funções destas 
máquinas [5]. Uma quantidade muito grande de dados é pro-
cessada e analisada em tempo real através de interfaces gráfi-
cas na cabine do manobrador, bem como em locais remotos. 
Desta forma é possível identificar, ajustar ou corrigir situações 
potenciais de perigo em tempo útil. Tudo isto só é possível 
com um PLC («Programmable Logic Controller»). Essa é a 
razão porque os técnicos de PLC são, actualmente, tão impor-
tantes como por exemplo os manobradores. 

Outro sistema de grande importância é o sistema de con-
dução e orientação de uma tuneladora. Este sistema é respon-
sável por garantir o correcto posicionamento da máquina de 
acordo com o alinhamento de projecto. Para além do controlo 
topográfico, através de um software e computador ligado ao 
PLC, o sistema fornece informação relativa a correcções na 
condução, registo do alinhamento real e da configuração dos 
anéis. Os sistemas mais populares são os que usam a tecnolo-
gia laser. 

 
Fig. 4. Pormenor do vazio anelar e da injecção com calda [3]. 

 
Fig. 5. Vista do «backup» de uma tuneladora no emboque [6]. 

 
Fig. 6. Exemplo de um painel de controlo na cabine do manobrador [8]. 
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Relativamente ao acondicionamento do terreno, este pode 
ser obtido através da injecção de espuma, polímeros, água e 
finos, na frente de escavação, na câmara e ao longo do trado. 
O objectivo deste procedimento é [7]: transformar o terreno 
num meio plástico tipo “pasta”, capaz de transmitir correcta-
mente a pressão na câmara de escavação e ao longo do trado; 
reduzir a permeabilidade do terreno (e consequentemente 
prevenir infiltrações de água, forças destabilizantes de perco-
lação e assentamentos associados à consolidação por drena-
gem); reduzir as forças de atrito (e consequentemente o des-
gaste mecânico, assim como o grandeza do binário requerido 
para fazer rodar a cabeça de corte e o trado); evitar a agluti-
nação de material nas paredes da câmara e do trado (proble-
ma associado a solos argilosos plásticos); manter as caracterís-
ticas supracitadas ao longo do tempo de forma a possibilitar o 
controlo da pressão de suporte durante todo o tempo de 
escavação e durante eventuais paragens da máquina. A selec-
ção dos produtos de acondicionamento para além das carac-
terísticas técnicas deverá atender às questões ambientais. A 
espuma é um dos produtos mais usados. Ela é criada fazendo 
passar a solução (água e agente) através de um gerador de 
espuma, que com a adição de ar comprimido expande a solu-
ção produzindo espuma. A espuma é assim essencialmente 
uma estrutura de bolhas de ar envolvidas por uma fina pelícu-
la. As bolhas quando misturadas com o solo substituem a sua 
fracção gasosa, alterando a estrutura e lubrificando o contacto 

entre grãos. Desta forma, a consistência do solo é melhorada 
e a resistência ao corte (atrito) reduzida. Os parâmetros bási-
cos de um acondicionamento com espuma são [10]: a concen-
tração de agente na solução (tipicamente entre 0.5% e 5.0%), 
que está relacionada com a actividade e estabilidade da 
espuma; o FER (Foam Expansion Ratio), que é a razão entre o 
volume final da espuma e o volume da solução de origem, 
deve geralmente variar entre 5 e 30; o FIR (Foam Injection 
Ratio), que é a percentagem em volume da espuma presente 
no terreno, depende grandemente da porosidade e do teor 
em água do solo e na maioria dos casos varia entre 30% e 
60%. O uso conjunto de polímeros e espuma é também muito 
habitual. Entre outras propriedades, os polímeros melhoram a 
viscosidade do terreno, reduzem os problemas de adesão e 
melhoram a estabilidade das espumas. A água pode também 
ser usada como um agente de acondicionamento, especial-
mente em argilas secas, para melhorar a plasticidade do ter-
reno. A bentonite ajuda a diminuir a permeabilidade e melho-
ra a consistência do terreno. A injecção de finos, directamente 
na câmara, tem sido usada com sucesso em terrenos granula-
res grosseiros, como forma de aumentar a percentagem de 
finos do terreno natural. 

 
C.  Suporte e estabilidade da frente de escavação 

O uso de tuneladoras de escudo fechado tem aumentado 
significativamente na construção de túneis urbanos em solos 
saturados. Este facto tem sido motivado pela necessidade 
crescente do controlo dos assentamentos à superfície e pelo 
risco de colapso da frente (limitado pela capacidade de aplica-
ção de uma pressão de suporte) [12]. Apesar do crescente uso 
destes equipamentos, é possível encontrar registos de vários 
acidentes, que de uma forma geral resultaram da aplicação de 
uma pressão de suporte insuficiente, de condições geológico-
geotécnicas inesperadas, da escolha inadequada do tipo de 
tuneladora, ou simplesmente da má gestão dos procedimen-
tos operacionais. Para garantir o suporte e estabilidade da 
frente com uma tuneladora EPB é fundamental compreender 
na plenitude o seu modo de operação, prever o comporta-
mento do solo e as condições hidrogeológicas, monitorizar 
atentamente a escavação e os assentamentos e implementar 
uma análise de risco desde as fases preliminares do projecto. 

 
Fig. 7. Sistema de guia a laser [9]. 

 

 
Fig. 8. Princípio de actuação dos polímeros. Em cima os de cadeia curta, que 
melhoram a viscosidade da água; em baixo, os de cadeia longa que expandem 
na presença de água e alteram a estrutura e consistência do solo [11]. 

 
Fig. 9. Colapso em forma de "chaminé" no Metro de Munique (1994). 
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Para o dimensionamento da referida pressão de suporte é 
possível recorrer a vários métodos. Estes podem ser basica-
mente divididos em duas categorias: métodos analíticos, com 
base no equilíbrio limite e na teoria clássica do impulso de 
terras, que têm unicamente em conta a rotura e não o estado 
de tensão e deformação do terreno; métodos numéricos, em 
duas ou três dimensões, como o método dos elementos ou 
diferenças finitas, que têm em conta quer a distribuição de 
tensões quer a deformação do solo. Os métodos numéricos 
tridimensionais parecem ser a forma mais potente de modelar 
problemas de estabilidade da frente. Contudo, devido à sua 
simplicidade e ao elevado número de casos de estudo divul-
gados na literatura, os métodos com base no equilíbrio limite 
têm sido preferidos pelos projectistas. Entre estes, o método 
de Anagnostou e Kovári (1996), especialmente dedicado a 
tuneladoras EPB e Slurry, pode ser considerado o mais popu-
lar. Este método tem por base a consideração do equilíbrio de 
uma cunha e de um corpo prismático, definidos por superfí-
cies de deslizamento que começam na frente prolongando-se 
até à superfície. Este modelo foi inicialmente proposto por 
Horn (1961) e emprega a teoria de silo de Janssen (1895). Na 
Ref. [12] é evidenciada a distinção que deve ser feita entre 
tensões efectivas e tensões totais no cálculo da pressão de 
suporte requerida. Com efeito, se a análise for efectuada em 
condições drenadas, somente as tensões normais efectivas 
podem ser consideradas como pressão de suporte, sendo 
necessário adicionar a pressão hidrostática requerida. Se o 
nível piezométrico dentro da câmara for inferior ao in situ, um 
diferencial será criado e a água percolará para o interior da 
câmara, gerando forças de percolação, e como consequência 
um aumento na pressão efectiva de suporte. A aplicação de 
uma pressão igual ao estado de tensão em repouso é referida 
por vários autores como a condição óptima (como por exem-
plo em [13] e [14]). No entanto, é igualmente referido que a 
estabilidade é adequadamente controlada se a pressão apli-
cada estiver entre o estado activo e o de repouso [14]. De 
forma análoga, na Ref. [15] sugere-se uma pressão calculado 
com base na equação (1), ligeiramente superior ao estado 

activo. Na generalidade, a abordagem óptima será o uso com-
binado de vários métodos. Ao valor final estimado deverá ser 
adicionada uma margem extra de segurança para ter em conta 
a flutuação normal da pressão dentro da câmara. Falta ainda 
responder a uma questão: Qual o factor de segurança que 
poderá ser usado em cada uma das análises? De acordo com a 
Ref. [3] esta escolha pode ser relacionada, com base nas defi-
nições do Eurocódigo 7 da seguinte forma: se a tensão de 
repouso é tida como referência, os valores médios da resis-
tência ao corte são recomendados; se o impulso activo é tido 
como referência, uma margem adicional de segurança deve 
ser considerada através do uso de parâmetros de resistência 
característicos; se a pressão de suporte é calculada com base 
em métodos de equilíbrio limite, os parâmetros característicos 
não são, à partida, suficientes e devem ser considerados valo-
res de cálculo (dividindo os últimos por um factor de seguran-
ça apropriado). Por outro lado, em vez de uma análise deter-
minística, uma análise probabilística pode ser mais adequada. 
Como nota final, é importante salientar que a pressão de 
suporte é um parâmetro chave para garantir a segurança e 
evitar grandes assentamentos em zonas urbanas. Contudo, 
uma abordagem excessivamente conservativa pode determi-
nar grandes problemas operacionais, como por exemplo redu-
zidas taxas de penetração, um elevado binário de rotação 
requerido, desgaste excessivo das ferramentas de corte e uma 
tensão desnecessária na máquina que poderá levar à danifica-
ção, ou mesmo rotura, da chumaceira. Assim, uma abordagem 
excessivamente conservativa pode ter efeitos tão nefastos 
como uma abordagem demasiado optimista, já que também 
pode levar ao colapso do projecto (colapso económico). 

De forma melhor compreender a questão da estabilidade 
na frente de escavação em tuneladoras EPB, foram realizados 
uma série de ensaios de laboratório pela AFTES (2001), em 
modelos físicos de escala reduzida. De acordo com a Ref. [16] 
e com base nos resultados obtidos, conclui-se que um regime 
óptimo de avanço (OAR) é conseguido através do controlo de 
duas condições: equilíbrio entre o material escavado e o 
extraído, traduzido num rácio de 1 (R=Vextr./Vesc=1); e manu-
tenção de uma pressão estável na câmara. Quando são garan-
tidas estas duas condições, a pressão na frente deverá ser 
sensivelmente igual o impulso das terras em repouso. Por 
outro lado, quando se regista uma sobre-escavação (R>1)  a 
pressão inicial tende a diminuir até atingir o estado activo. 
Quando o terreno é escavado num regime de sub-escavação 

 
Fig. 10. Mecanismo de rotura (Horn, 1961). 

σt < ka σv
’
 + σw + 20 kPa. (1) 

Em que: σt, pressão total de suporte; σv’, tensão vertical efectiva; σw, pressão 
hidrostática inicial do terreno; ka, coeficiente de impulso activo. 

 

 
Fig. 11. Forças de percolação (f) e pressão de suporte efectiva (s’) *12+. 
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(R<1), a pressão tende a aumentar, podendo chegar a mobili-
zar o estado passivo. Outra conclusão interessante retirada foi 
que mesmo quando se dá um equilíbrio de movimento de 
terras (R=1), se a pressão aplicada é inferior à requerida pelo 
terreno, a pressão na câmara tende a aumentar. Sendo igual-
mente válido o raciocínio oposto, i.e. se a pressão requerida é 
inferior à aplicada ela tende a diminuir, mesmo com R=1. Em 
conclusão, se o balanço de terras for bem controlado, a pres-
são na câmara tenderá a equilibrar a pressão e do terreno. 
Como consequência lógica, a avaliação da pressão na frente, 
em OAR, pode ser avaliada gradualmente através de um con-
trolo rigoroso dos parâmetros enunciados, tendo sempre 
como ponto de partida um valor de projecto relativamente 
seguro [16]. 

 

D.  Controlo da escavação 

Como já elucidado, o controlo da escavação de uma EPB 
em tempo real é uma das ferramentas mais importantes para 
gerir o risco residual em obra. Antes do início de um projecto 
é importante rever todos os dados relevantes do projecto e 
das campanhas de prospecção, assim como compreender as 
especificidades da máquina em uso. Todos os parâmetros a 
controlar devem ser discutidos e limites de atenção e alarme 
atribuídos. Todo o pessoal (manobradores e operários incluí-
dos) deve ser informados dos limites dos diferentes parâme-
tros e possuir procedimentos de trabalho detalhados. É práti-
ca corrente o preenchimento de fichas resumo (normalmente 
por anel) e partes diárias. Os respectivos parâmetros devem 
ser continuamente avaliados e os seus limites actualizados, se 
necessário. Os parâmetros podem ser divididos em seis gru-
pos: «performance» e produção, parâmetros de furação; 
extracção de terreno; pressão de terras; preenchimento do 
vazio anelar; acondicionamento. Seguidamente cada um des-
tes grupos será analisado e discutido separadamente. 

O grupo de parâmetros relativos à «performance» e pro-
dução é especialmente útil para a gestão da construção. Os 
dados por eles fornecidos são especialmente interessantes 
para compreender e melhorar a organização da obra. Através 
deles é também possível identificar o famigerado período de 
aprendizagem. Para ter uma ideia global do andamento da 
obra é usual traçar curvas de progressão com a quilometra-
gem e o tempo. O uso de gráficos em forma de tarte com a 
identificação do tempo de escavação, montagem do anel e 
paragem por cada anel fornece indicações bastante intuitivas 
e permite identificar que aspectos devem ser melhorados. Da 
mesma forma, podem ser feitos gráficos semelhantes dedica-
dos às causas de paragem. Os coeficientes de utilização e de 
disponibilidade da máquina devem ser também controlados e 
maximizados de forma a rentabilizar ao máximo a tuneladora. 
Uma baixa utilização pode indicar problemas de organização 
da obra e uma baixa disponibilidade, problemas de manuten-
ção e desgaste. O registo das velocidades médias de avanço, 
por anel (em mm/min) ou por dia (em m/dia), ao longo da 
quilometragem permitem identificar a duração dos períodos 
de aprendizagem («learning curve» na literatura anglo-
saxónica, que se refere ao período necessário para obter 
níveis de produção relativamente altos e estáveis). 

Os parâmetros de furação da tuneladora (binário, impulso, 
energia especifica e taxa de penetração) estão relacionados 
com as suas limitações mecânicas e «performance». Podem 
ser correlacionados com as características geológico-
geotécnicas, em particular a energia específica. Entre os valo-
res do binário e impulso existe uma dicotomia que pode ser 
simplificada na seguinte forma (para uma pressão de terras, 
tipo de terreno e acondicionamento constantes) [17]: o biná-
rio é a acção que corta o terreno e como tal é maior em terre-
nos mais rijos e compactos; o impulso é a acção que faz pro-
gredir a tuneladora; quando o binário é mantido a um nível 
aproximadamente constante, um aumento do impulso causa-
rá, em princípio, um aumento de penetração; se, por outro 
lado, o impulso é mantido constante e a tuneladora entra num 
terreno mais compacto ou rijo, o binário aumenta. Os valores 
do binário devem ser cuidadosamente monitorizados. Níveis 
excessivamente altos podem provocar muita tensão na 
máquina e nos motores, resultando num aumento do desgas-
te da cabeça de corte e das ferramentas de corte nela incor-
poradas. Os limites de atenção devem ser ajustados com base 
nas especificações do fabricante e com uma margem de segu-
rança adequada. Durante a fase de selecção do equipamento 
o binário requerido pode ser estimado de forma expedita 
através da equação empírica (2). O valor máximo da força de 
impulso total tem que ser projectado para: vencer a pressão 
de suporte; o atrito ao longo do escudo; e as forças de arras-
tamento do «backup». A aplicação de um valor de impulso 
excessivo pode também implicar problemas mecânicos, e os 
níveis de atenção devem ser estipulados de acordo com as 
limitações da máquina. A energia específica tem sido mais 
utilizada como indicador de «performance» em tuneladoras 
para maciços rochosos, contudo estudos recentes indicam que 
este parâmetro pode também ser usado em EPBs (por exem-
plo na Ref. [17]). Por definição, a energia específica é a energia 
necessária para escavar um metro cúbico de terreno. Ela pode 
ser calculada de acordo com a equação (3), sendo geralmente 
medida em MJ/m

3
, normalizando desta forma os efeitos do 

diâmetro, velocidade de rotação e potência (ou binário) de 
cada tuneladora. A taxa de penetração é também um bom 
indicador da «performance» da escavação, podendo ser esti-
mada para cada tipo de terreno, como função do impulso 
aplicado. Este parâmetro é normalmente medido em unidades 
de penetração por revolução (mm/rev) em vez de tempo 
(mm/min), de forma a normalizar o efeito do binário. 

Um dos parâmetros mais importantes e chave no controlo 
de uma escavação com uma EPB é a quantidade de peso (ou 
volume) extraído. Este controlo pode ser feito de várias for-
mas e depende do tipo de sistema de transporte usado. Se for 
usado um sistema contínuo de tapetes rolantes, é possível 
instalar várias balanças em posições específicas. Outra possibi-

T = α × D
3
 (2) 

Em que: T, binário (kNm); α, constante entre 20 e 30 para EPBs; D, diâmetro 
da tuneladora (m). 
Nota: a fórmula já tem em conta o efeito de lubrificação promovido pelo 
acondicionamento. 

SE = (8000 × rpm × T)  / (PR × D
2
) (3) 

Em que: SE, energia específica (MJ/m3); rpm, velocidade de rotação (1/min); 
T, binário (kNm); PR, taxa de penetração (mm/min); D, diâmetro da tunelado-
ra (m). 
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lidade é o uso de «scanners» a laser para medir o volume, que 
registam de forma contínua a área da secção de terreno no 
tapete em conjunto com a velocidade de transporte. Os 
«scanners» são no entanto menos fiáveis do que as balanças. 
Se forem utilizados vagões, uma forma expedita de controlar o 
volume é contar o número de vagões necessário para trans-
portar o terreno resultante da escavação de um anel. Apesar 
de não ser um método muito preciso, fornece uma indicação 
expedita, no caso de grandes variações. Tendo em conta a 
importância deste controlo e para obter a máxima precisão, é 
recomendável o cruzamento dos dados através de pelo menos 
três fontes independentes. Um modo eficaz de gerir os dados 
é representar num gráfico o peso (ou volume) acumulado pelo 
avanço em cada anel (ver Fig. 13), comparando directamente 
os valores medidos com os limites de atenção e alarme. Este 
forma de representação fornece para além do valor total 
extraído, o andamento da extracção ao longo do ciclo de esca-
vação. Assim, a identificação de potenciais erros de operação 
é facilitada. Um ciclo de escavação correctamente executado 
evidencia uma tendência regular limitada entre os níveis de 
atenção. Um ciclo anormal de sub-escavação deverá eviden-
ciar uma tendência achatada abaixo dos limites inferiores, 
provavelmente causada por uma velocidade de rotação do 
trado baixa, quando comparada com a velocidade de avanço 
da tuneladora. Um ciclo anormal de sobre-escavação deverá 
evidenciar o oposto, ou mesmo linhas verticais. As linhas ver-
ticais são bastante perigosas já que evidenciam a existência de 
extracções durante paragens, constituindo perigosas perdas 
de volume. Para além do registo do peso acumulado por cada 
anel, o peso total deverá ser registado ao longo da quilome-
tragem do túnel, já que potenciais anomalias de sobre-

escavação num anel podem ser balanceadas por sub-
escavação no subsequente, ou vice-versa. Há uma tendência 
para prestar maior atenção aos problemas de sobre-
escavação, porque estão associados a problemas de assenta-
mentos à superfície, no entanto situações inversas devem ser 
analisadas com cuidado, já que podem indicar a presença de 
vazios ou de zonas de fracas características geotécnicas (peso 
específico mais baixo). Durante o controlo deste parâmetro 
deverão estar sempre presentes os seguintes aspectos: o valor 
“real” do peso específico do terreno é muito difícil de estimar, 
assim um especial empenho deve ser dedicado aquando das 
investigações, já que este é a base de definição dos limites de 
atenção e alarme; a água e os agentes de condicionamento 
adicionados devem ser subtraídos ao peso extraído, para uma 
comparação directa com o peso “natural”; as balanças e 
outros dispositivos de medição devem ser regularmente cali-
brados. 

Tal como ilustrado no ponto IV-C (Suporte e estabilidade 
da frente de escavação), a possibilidade de aplicação de uma 
pressão de suporte é uma das vantagens do uso de tunelado-
ras EPB. No entanto, para uma correcta aplicação é essencial 
um bom plano de controlo. A pressão pode ser monitorizada 
através de células de pressão instaladas na parede de confi-
nante da câmara de escavação (ver Fig. 14). Devem existir pelo 
menos três níveis de células (soleira, centro e abóbada). As 
células situadas na abóbada devem ser colocadas o mais pró-
ximo possível do topo, de forma a ser possível despistar a 
possibilidade da câmara não estar completamente cheia. 

 
Fig. 12. Exemplo do uso da energia específica para identificar transições no 
tipo de terreno [17]. 

 
Fig. 13. Representação gráfica do peso (ou volume) extraído acumulado [5]. 

 
Fig. 14. Exemplo da configuração das células de pressão na parede confinante 
da câmara de escavação. Lote 2 do Metro de Turim. 

 
Fig. 15. Linhas de corrente e equipotenciais da pressão do terreno na câmara 
de escavação [18]. 
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Também neste caso é recomendável uma calibragem regular 
dos sensores, normalmente através do preenchimento com 
um material de peso específico conhecido, como por exemplo 
com lamas bentoníticas. É necessário compreender que as 
pressões medidas não correspondem na realidade à pressão 
exercida na frente, já que a distribuição da pressão é pertur-
bada pela sucção do trado (ver Fig. 15). Aliás, de acordo com a 
Ref. [18] este controlo por si só não garante uma frente está-
vel. Para tal, somente controlando em conjunto a pressão, o 
peso do material extraído e garantindo que a câmara está 
cheia, como se verá adiante. As pressões de referência deve-
rão ser respeitadas durante todo o período de operação da 
máquina, i.e. durante a escavação, montagem do anel, manu-
tenção e acima de tudo durante paragens prolongadas, que 
são os momentos onde a escavação é mais susceptível de 
originar assentamentos. Assim, este controlo deve ser execu-
tado permanentemente e em tempo real. Gráficos com indi-
cação dos valores das pressões por nível, em conjunto com os 
seus limites, ao longo do tempo são a forma mais fácil de 
controlo. São também comuns gráficos de resumo, com o 
registo da pressão média ao longo da quilometragem (nor-
malmente só para o primeiro nível). 

Uma boa gestão da pressão evidenciará uma tendência 
estável e suave dos valores, dentro dos limites de atenção, 
enquanto uma má gestão apresentará uma grande flutuação 
dos valores, indicando provavelmente que o terreno se encon-
tra mal misturado e acondicionado [19]. 

Durante as paragens é comum ocorrer uma separação por 
difusão das bolhas de ar da espuma. O resultado é uma “rela-
xação” da câmara pressurizada e a acumulação de bolsas de ar 

na zona da abóbada. Este fenómeno é, como facilmente se 
pode entender, assume uma maior relevância quando um é 
exercido forte acondicionamento do solo. De forma a superar 
este problema, quatro soluções são possíveis: se é provável 
que ocorra uma “relaxação”e se estiver planeada uma para-
gem curta, é possível reduzir a velocidade de rotação do trado 
um pouco antes da conclusão do ciclo de escavação, fazendo 
subir ligeiramente a pressão de forma a compensar a subse-
quente descida; o ar acumulado no topo da câmara deverá ser 
extraído através de uma válvula de exaustão disposta nessa 
zona; se apesar dos dois pontos anteriores a pressão conti-
nuar a descer, é possível realizar um pequeno impulso de 
alguns centímetros, exercendo uma espécie de impulso passi-
vo na frente; recentemente foi desenvolvido um sistema ino-
vador, designado «Active Face Support System» (AFSS), que 
tem provado ser uma boa solução em casos semelhantes. A 
AFSS é um sistema automático de injecção de lama bentoníti-
ca, que actua quando a pressão desce abaixo de um determi-
nado nível, parando quando a pressão pretendida é reposta 
[20]. Apesar de todos os tipos de controlo, os valores limites 
da pressão devem ser constantemente avaliados e actualiza-
dos se necessário, de forma a se atingir a condição ORA e 
respeitar os limites de deformação à superfície. Outra forma 
interessante de avaliar o nível de pressão de suporte é corre-
lacionar o valor da pressão com os assentamentos observados 
(ou a perda de volume em percentagem), no momento de 
passagem da tuneladora (ver Fig. 17). Este pré-assentamento 
é normalmente uma percentagem do valor final (por exemplo 
20% a 30% de acordo com [21]). Desta forma se o assenta-
mento final for estimado com relativa antecedência é possível 
tomar medidas adicionais com antecedência, e para as seguin-
tes secções ajustar a pressão em conformidade. Para além do 
controlo dos valores da pressão, é bastante útil a representa-
ção da distribuição da mesma ao longo da altura da câmara. 
Contudo esta análise só poderá ser feita em termos de valores 
médios ou para um determinado instante, não é prático moni-
torizá-la em tempo real. O ideal do ponto de vista teórico é 
uma distribuição trapezoidal, com um declive estável, indican-
do uma câmara repleta de material homogéneo. Pelo contrá-
rio, uma má gestão da pressão apresentará uma distribuição 
anómala, com diferentes declives. Este tipo de problemas 
ocorre normalmente em terrenos de condições difíceis onde é 
necessário um forte acondicionamento. Além disso, elevados 
níveis de FIR levam normalmente à sedimentação e segrega-
ção do meio de suporte, especialmente durante paragens. 

 

 
Fig. 16. Exemplo de uma boa (em cima) e de uma má (em baixo) gestão da 
pressão no Metro do Porto [19]. 

 

 
Fig. 17. Relação entre a pressão na frente e a perda de volume, registada no 
momento de passagem da tuneladora [21]. 
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Esta sedimentação tem como consequência a formação de 
gradientes de pressão muito inclinados, na zona superior, e 
achatados na zona inferior (ver Fig. 18). Através do cálculo dos 
gradientes de pressão enunciados, pode ser obtido um índice 
de “densidade aparente”. A densidade aparente fornece um 
indicador do nível de compactação do material na câmara (ver 
equação (4) para o seu cálculo ao nível da abóbada). É tam-
bém um indicador efectivo do completo preenchimento, ou 
não, da câmara. Este parâmetro não deve ser encarado com 
uma propriedade física do material, mas somente como um 
índice. De acordo com [19] um valor mínimo de atenção de 
14kN/m

3
 deve ser atribuído. Se por acção de um acondicio-

namento excessivo, a densidade aparente baixar para valores 
inferiores ao valor de mínimo (propriedade intrínseca do ter-
reno relacionada com grau de compactação), significa que a 
transmissão de forças inter-granular não é possível, i.e. não é 
possível aplicar uma tensão efectiva de suporte. Esta situação 
é crítica em termos da estabilidade da frente, pois, devido à 
segregação da fracção sólida, a espuma actua como o único 
meio de suporte [18]. Em conclusão, a pressão pode ser efec-
tivamente controlada através do ajuste da velocidade de rota-
ção do trado e através do controlo do peso extraído. Contudo, 
este controlo não é suficiente para garantir a estabilidade da 
frente. A pressão registada na abóbada pode ser enganadora 
já que as células não permitem a distinção entre a pressão 
efectiva e a pressão de água (ou ar), i.e. a pressão é registada 
mas não pode ser garantido que a câmara se encontra com-
pletamente cheia. Relativamente ao controlo do peso extraído 
nesta condição de câmara parcialmente cheia: se a câmara 
não estiver completamente cheia, o terreno na abóbada pode 
desabar para o interior resultando numa sobre-escavação 
progressiva da zona adiante e acima da frente, mesmo se o 
peso extraído corresponder ao teórico de referência. Conse-
quentemente, a estabilidade da frente só pode ser conseguida 
através garantindo o total preenchimento da câmara. Essa 
garantia só é possível através do controlo da densidade apa-
rente. 

A injecção de calda através da cauda do escudo é essencial 
para garantir o completo preenchimento do vazio anelar, i.e. o 

vazio entre o perfil de terreno escavado e o extradorso do 
revestimento. Vários autores têm manifestado a influência do 
vazio anelar no controlo da magnitude dos assentamentos à 
superfície (por exemplo [22]). Assim se entende que o contro-
lo deste parâmetro é, pelo menos, tão importante como o 
controlo da pressão de suporte na frente, e deve ser efectua-
do com o mesmo cuidado. Em alguns casos de obra recentes, 
para além da injecção de calda na cauda do escudo, foram 
também executadas injecções de bentonite através de todo o 
desenvolvimento do escudo. A actividade de injecção deve ser 
executada em simultâneo com a escavação, sendo de todo 
desaconselhados períodos de escavação sem uma correcta 
injecção. Para evitar a ocorrência de tais situações é recomen-
dável que antes do início da escavação: as linhas de injecção 
sejam devidamente testadas; se verifique a existência de calda 
suficiente para garantir o total preenchimento do vazio anelar 
(quantidade por excesso para salvaguardar eventualidades); 
testar a calda nos seus requisitos essenciais (viscosidade, se 
são bombeáveis, consistência, etc.). Para estimar a quantidade 
de calda necessária pode ser calculado o volume do vazio 
anelar através da equação (5). A injecção deve ser feita da 
forma mais homogénea possível e ao longo de todo o períme-
tro do escudo. Para tal é necessário injectar a calda através de 
um número razoável de linhas em simultâneo. Como exemplo, 
para um túnel com oito metros de diâmetro é recomendável o 
uso de cerca de seis linhas igualmente espaçadas. Apesar da 
equação proposta para o cálculo do volume requerido de 
calda (5), a injecção não deve ser executada através de um 
controlo baseado somente no volume. O controlo deve ser 
executado com base na pressão e volume combinados. Por 
outras palavras, o vazio anelar pode ser considerado comple-
tamente preenchido quando se dá uma subida de pressão 
repentina (“nega”) e quando se atinge, pelo menos, o valor 
teórico de volume injectado. Com um controlo somente 
baseado no volume é impossível despistar eventuais sobre-
escavações ou vazios no terreno, deixando-os por preencher. 
A pressão de injecção da calda deve ser ajustada a um mínimo 
de 0.5 bar acima da pressão na frente de escavação. Desta 
forma, as linhas situadas na soleira devem possuir uma pres-
são maior do que as na abóbada. A razão para tal ordem de 
grandeza deve-se à necessidade de garantir que a água e/ou 
lamas, presentes no vazio anelar, sejam efectivamente expul-
sas e substituídas pela calda. Um modo eficiente de controlar 
os trabalhos de injecção é através da representação gráfica, 
para cada anel, do volume acumulado de calda injectada, ao 
longo do avanço. O volume total injectado por cada anel pode 
ser também registado ao longo da quilometragem do túnel. 
De forma análoga ao controlo do volume de terras extraído, é 
possível identificar, com este tipo de gráficos, a ocorrência de 
trechos não injectados (linhas horizontais) ou verificar se a 

 
Fig. 18. Condições limite da distribuição da pressão na câmara em condições 
de avanço e paragem [18]. 

γapp = (P2 - P1) / Δh × 100. (4) 
Em que: γapp, densidade aparente na zona da abóbada (kN/m3); P1 e P2, pres-
sões registadas nos dois primeiros níveis de sensores (bar); Δh, diferença de 
cotas entre os dois primeiros níveis de sensores (m). 

Vcalda = (De
2
 - Dr

2
) × π × L / 4. (5) 

Em que: Vcalda,volume teórico do vazio anelar (m3); De e Dr, diâmetros da 
escavação e extradorso do revestimento, respectivamente (m); L, dimensão 
longitudinal do anel do revestimento (m). 
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tendência foi de sub-injecção (abaixo da linha teórica de refe-
rência) ou de sobre-injecção (acima da linha teórica de refe-
rência). Adicionalmente a este tipo de gráficos, é também 
bastante útil a representação da pressão e do volume acumu-
lado ao longo do tempo, para cada linha de injecção. Com 
estas últimas representações é possível verificar se a condição 
de “nega” pretendida foi alcançada. A representação destes 
gráficos com um eixo duplo de ordenadas (pressão e volume) 
é importante porque desta forma é possível associar as pres-
sões medidas a uma injecção efectiva (ou não). Por vezes 
registam-se picos de pressão, mas que são associados a entu-
pimentos das linhas de injecção. O uso de um gráfico inde-
pendente por linha permite identificar se todas as linhas são 
usadas. 

Relativamente ao acondicionamento do terreno, é impor-
tante antes do início de um projecto consultar a máxima 
bibliografia possível («guidelines», artigos, experiência em 
projectos semelhantes, etc.). O acondicionamento é essen-
cialmente governado por dois parâmetros (FIR e FER). O factor 
de concentração (CF) depende do tipo de espuma e é nor-
malmente indicado pelo fornecedor. O FIR está relacionado 
com a porosidade do terreno, i.e. para terrenos muito porosos 
um valor alto de FIR é necessário. O FER relaciona-se com o 
teor em água do terreno, i.e. valores elevados de FER dão 
origem a espumas secas (indicadas para terrenos saturados) e 
valores baixos de FER dão origem a espumas húmidas (indica-
das para terrenos secos). De acordo com a Ref. [10] uma pri-
meira estimativa das características do acondicionamento 
com espuma pode ser feita através da TABELA I. Em comple-
mento, a escolha dos parâmetros óptimos e a comparação 
entre os diversos tipos de agentes, pode ser feita com recurso 
a simples ensaios «slump» ou através de ensaios de laborató-
rio especialmente criados para o efeito, onde se simulam as 
condições de uma EPB através da extracção de terreno acon-
dicionado a partir de um reservatório pressurizado [7]. Após a 
selecção dos parâmetros iniciais de referência, estes deverão 
ser testados e calibrados através de um plano de acondicio-
namento bem estruturado. Em particular, devem ser escolhi-
dos pares de valores de FIR e FER para serem testados ao 
longo de uma distância pré-determinada (não se aconselham 
distâncias inferiores a cerca de quatro anéis, já que os efeitos 

do condicionamento são graduais e não imediatos). Através 
do registo do par de valores referido, em conjunto com 
comentários da observação do material, testes «slump», assim 
como os parâmetros de «performance» e furação da tunela-
dora (como por exemplo: taxa de penetração, binário, impul-
so, energia específica, etc.), é possível de uma forma consis-
tente e fundamentada obter os parâmetros óptimos. Em mui-
tos casos estas importantes decisões são baseadas em crité-
rios subjectivos ou delegadas no operador da tuneladora. O 
uso de testes «slump» tem sido usado com bastante sucesso 
devido à sua facilidade de execução em obra e por fornecerem 
um indicador relativamente fiável. De acordo com [23] um 
valor de abaixamento de cerca de 120mm é o ideal para obter 
as características necessárias para o uso de uma tuneladora 
EPB. No entanto, as características óptimas dependem do tipo 
de solo e do seu teor em água. Resultados experimentais simi-
lares aos executados por [7] indicam que em vez de uma valor 
óptimo, um intervalo com base no teor de água pode ser mais 
proveitoso (ver Fig. 19). É também possível executar testes na 
espuma recolhida directamente das linhas de injecção (densi-
dade, estabilidade, compressibilidade, etc.). Os parâmetros de 
FIR, FER e CF podem ser ajustados e monitorizados através de 
uma interface gráfica na cabine do operador. Existem três 
modos para o fazer: modo manual; semi-automático; automá-
tico. No modo manual todos os parâmetros de entrada são 
ajustados manualmente sob a forma de fluxos. No modo semi-
automático, o FER e o CF (parâmetros da central) são ajus-
tados automaticamente enquanto o FIR é manual. No modo 
automático, o FIR é também regulado automaticamente, ajus-
tando o fluxo de injecção com base na velocidade de avanço 
da tuneladora, reduzindo a possibilidade de grandes variações 
no parâmetro de FIR e de injecção contínua durante paragens 
(um erro comum). 

Até este ponto foram somente discutidos os parâmetros 
mais importantes relativos ao controlo da escavação. No 
entanto, muitos outros são de significativa importância. Regis-

TABELA I 
INDICAÇÕES PARA O CONDICIONAMENTO COM ESPUMA EM TUNELADORAS EPB [10] 

Solo 

Tipos de 
espuma FIR Adição de Polímeros 

A B C 

Argila    30-80 Anti-adesão 

Silte argiloso    40-60 Anti-adesão 

Silte arenoso    20-40 Para controlo da consistência 

Areia    30-40 
Para falta de coesão e controlo da 

consistência 

Cascalho argiloso    25-50 
Para falta de coesão e controlo da 

consistência 

Cascalho arenoso    30-60 
Para falta de coesão e controlo da 

consistência 

Espuma tipo A: alta capacidade de dispersão (destruindo as ligações das 
partículas de argila) e/ou com boa capacidade de revestimento (reduzindo o 
efeito de empolamento); 
Espuma tipo B: para uso geral, com estabilidade média; 
Espuma tipo C: com elevada estabilidade e propriedades de anti-segregação, 
para manter e criar um solo o mais coesivo e impermeável possível. 

 

 
Fig. 19. Resultados experimentais sobre o condicionamento de solos com 
recurso a ensaios «slump» [7]. 

 
Fig. 20. Teste de injecção de espuma na fábrica (esquerda) e esquema de 
funcionamento da injecção (direita) [24]. 
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tos da qualidade dos anéis do revestimento (fissuras, infiltra-
ções, destacamento de cantos, desvios, aberturas, alinhamen-
to de juntas provocando rótulas estruturais, controlo da quali-
dade de pré-fabricação, etc.), consumo de massa de lubrifica-
ção no vedante da cauda do escudo, desgaste das ferramentas 
de corte e qualidade da calda, são alguns bons exemplos de 
outros aspectos a ter em conta. 

Fica pois claro que o controlo da escavação envolve a 
monitorização de uma quantidade significativa de dados, com 
complexas inter-relações. Isto requer um trabalho de equipa 
dinâmico, contínuo e com uma análise crítica dos resultados. A 
monitorização dos assentamentos à superfície deve ser sem-
pre relacionada com os parâmetros da escavação, já que estes 
estão na sua origem. Outro aspecto essencial é manter uma 
boa comunicação e cooperação entre todas as entidades 
envolvidas (Empreiteiro, Fiscalização e Dono de Obra). É 
importante que todos saibam exactamente o que está a acon-
tecer de forma reduzir os riscos. 

E.  Metro de Turim - lote 2 

Em Abril de 2008 deram inicio os trabalhos de escavação 
do prolongamento do Metro de Turim. Este prolongamento, 
em direcção a Sul, tem por objectivo ligar duas das estações 
ferroviárias com mais importância na cidade (Porta Nuova e 
Lingotto) (ver Fig. 21). Pretende-se construir um único túnel 
em via dupla, com 6.8 metros de diâmetro interno e uma 
extenção total de 2.9 km. O contrato estabelecido entre o 
«Gruppo Torinese Transporti» (GTT) e o consórcio «Maire 
Enginnering» e a «Guella», prevê uma verba global de 74.6 
milhões de euros (19.2 milhões de euros para os trabalhos do 
túnel excluindo equipamentos). A escavação decorre na sua 
totalidade sob a Avenida Nizza e é executada por uma tunela-
dora EPB em segunda mão, marca «Herrenknecht», com um 
diâmetro externo de 7.8m e um escudo de comprimento igual 
a 4.6m. Turim desenvolve-se numa área semi-plana, na base 
dos Alpes, formada por um leque aluvionar de depósitos detrí-
ticos. As unidades geológico-geotécnicas prevalentes (unida-
des 2, 3 e 4) são originárias do período quaternário e são 
compostas por cascalhos arenosos, com calhaus dispersos, 
numa matriz siltosa e com variados graus de cimentação 
(resultante do processo de sedimentação aleatório e do car-
bonato de cálcio presente na água do subsolo). Estas forma-
ções são conhecidas por formações brechóides tipo “pudim” 
(ver Fig. 22). Estes depósitos de fracção marcadamente gros-
seira são caracterizados por uma elevada permeabilidade (10

-3
 

a 10
-4

 m/s) e uma baixa percentagem de finos. O uso de tune-

ladoras EPB neste tipo de terrenos é um desafio às suas capa-
cidades, já que nos encontramos no limiar dos limites de apli-
cabilidade (ver Fig. 23). Podendo mesmo questionar-se se uma 
tuneladora do tipo «Slurry» não seria uma melhor opção. No 
primeiro trecho do túnel (entre a estação «Marconi» e «Niz-
za») a cobertura é bastante reduzida (entre 8m e 15m) e o 
nível freático situa-se cerca de 15m abaixo da superfície (ver 
Fig. 24). Existe já uma larga experiência da utilização de tune-
ladoras tipo EPB em Turim, como se pode comprovar pelos 
mais de 9.5km de túneis escavados para o lote 5 do metro. No 
entanto, esta experiência foi acompanhada de vários proble-
mas na sua fase inicial, a saber: para pressões da frente supe-
riores a 0.3bar, foi requerido um forte acondicionamento, 
assim como foram registados problemas de penetração e 
desgaste das ferramentas de corte; o forte acondicionamento 
causou problemas de segregação do material dentro da câma-
ra, e quando os níveis de acondicionamento eram reduzidos o 
terreno manifestava-se muito seco e friccional para operar em 
modo EPB. A solução para estes problemas, que chegaram a 
provocar um colapso tipo “chaminé”, teve por base dois 
aspectos [25]: o uso sistemático de tratamentos de consolida-
ção por injecção de calda a baixa pressão (Fig. 25), para redu-
zir a pressão de suporte requerida e evitar o colapso de finas 
camadas incoerentes, ocorrentes ao nível da abóbada (a geo-
metria dos tratamentos foi dimensionada de acordo com o 
nível de risco de cada zona); um acondicionamento especial 
através da injecção de finos de calcário (para compensar a 
baixa percentagem de finos do terreno natural) misturados 
com polímeros para aumentar a densidade e a estabilidade da 
espuma. 

Seguidamente serão discutidos alguns aspectos relativos 
ao controlo da escavação na obra apresentada. Todos os 
dados apresentados foram obtidos pelo autor ao abrigo de um 

 
Fig. 23. Curvas granulométricas das unidades principais e limites de aplicação 
das tuneladoras de escudo fechado de acordo com a Ref. [5]. 

 
Fig. 22. Formação tipo “pudim”. Fotografia tirada do interior das históricas 
galerias «Pietro Micca» em Turim. 

 

 
Fig. 21. Planta do Metro de Turim com indicação da linha em operação (a azul) 
e o prolongamento em construção (vermelho). 
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estágio efectuado na empresa «Geodata» (empresa responsá-
vel pela fiscalização), entre o período de 21-04-2008 e 06-08-
2008. Durante este período metade da escavação decorreu na 
zona inicial de teste, onde foi executada uma consolidação do 
terreno numa extensão de 100m, ao longo da abóbada e dos 
hasteais. Durante a realização do presente trabalho, a obra 
encontrava-se em progresso, estimando-se a conclusão dos 
trabalhos em finais de 2009. Todas as análises e especulações 
são da responsabilidade e autoria do autor, e resultam das 
suas observações e interpretações dos factos. 

A monitorização dos dados foi efectuada com recurso a um 
sistema desenvolvido pela «Geodata», denominado GDMS 
(«Geodata Data Managment System»). Este sistema basica-
mente recolhe e gere de forma sistemática a informação, 
numa plataforma SIG (sistema de informação geográfica) e via 
Internet. Uma quantidade considerável de dados podem ser 
armazenados no sistema, como por exemplo peças desenha-
das, traçado do túnel com posição em tempo real da tunela-
dora, localização de infra-estruturas, edifícios, monitorização 
da superfície e edifícios, monitorização da tuneladora, etc. Um 
esquema da estrutura funcional do GDMS é ilustrado na Fig. 
26, e um exemplo da interface gráfico do módulo relativo ao 
controlo da escavação na Fig. 27. 

Durante o período acima mencionado (correspondente a 
aproximadamente três meses) foram escavados 213m de 
túnel, o que perfaz uma velocidade média de cerca de 2m/dia. 
A reduzida produção é justificada pelas numerosas paragens 
(geralmente longas), assim como pelo usual período de 

aprendizagem. Na Fig. 28 é possível constatar o gráfico tarte 
relativo ao tempo médio de duração da execução de um anel. 
As conclusões são imediatas, existe um subaproveitamento da 
máquina (factor de utilização de 9.5%), devido às longas para-
gens (em média cerca de 13h por ciclo). As referidas paragens 
tiveram várias razões e origens, nomeadamente: desmonta-
gem da estrutura metálica de reacção, necessária para o início 
da escavação; montagem das restantes plataformas do «bac-
kup», já que o comprimento do poço não era suficiente para 
albergar a totalidade do mesmo; problemas com as áreas de 
vazadouro, devido à elevada fluidez do terreno extraído; 
várias paragens para esvaziamento e limpeza da câmara de 
escavação; bloqueio das linhas de injecção de calda; etc. A 
paragem relativa à montagem das restantes plataformas teve 
um impacto bastante negativo, já que foram necessários cerca 
de 19 dias para completar a tarefa. Na Fig. 29 é possível 
observar a produção ao longo do tempo. Neste gráfico é pos-
sível observar as inúmeras pequenas paragens (linhas verti-
cais), assim como a longa paragem para montagem das plata-
formas do «backup». Na Fig. 30 é possível observar a veloci-
dade média de produção de um anel. Devido à grande variabi-
lidade, concluí-se que o período de aprendizagem não se 
encontra concluído, já que não existe uma progressão nítida, e 
seguida de estabilização. 

Focando agora a atenção nos parâmetros de furação, é 
possível constatar pela Fig. 31 que os valores do impulso exi-
bem uma tendência mais ou menos estável, com uma ligeira 
subida gradual mas longe dos limites de atenção. É possível 
também observar vários picos inferiores, relativos a esvazia-

 
Fig. 24. Extracto do perfil geológico-geotécnico entre as estações «Marconi» e 
«Nizza». A cinza claro as unidades 2, 3 e 4 e a cinza escuro a unidade 2a. 

 
Fig. 27. Interface gráfica do módulo de controlo da escavação do GDMS. 

 
Fig. 26. Esquema da estrutura funcional do GDMS. 

 
Fig. 25. Corpos consolidados usados no lote 5 do Metro de Turim. Diferentes 
geometrias de acordo com a análise de risco efectuada [26]. 
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mentos da câmara. Na Fig. 32 registam-se os valores do biná-
rio. Podem-se efectuar comentários semelhantes aos do 
impulso, no entanto neste caso a subida de valores aproxima-
se mais do limite de atenção, em especial se atendermos que 
se tratam de valores médios. Como se verá mais adiante, este 
aumento está provavelmente relacionado com o aumento da 
pressão de suporte da frente e com um acondicionamento 
inadequado. 

Na Fig. 33 exibem-se os valores da energia específica onde 
se pode observar ainda melhor o crescimento gradual dos 
parâmetros de furação. Este crescimento, logo após a saída do 
trecho consolidado inicial (primeiros 100m) criou alguma 
apreensão por parte do empreiteiro e motivou uma reclama-
ção por condições imprevistas (terreno aglutinan-
te/”pegajoso”, bloqueando a cabeça de corte). Após o surgi-
mento de tais complicações foi decidido usar um polímero 
com efeitos de dispersão, no entanto em vez de uma melhoria 
das condições deu-se um agravamento, como pode ser cons-
tatado pelos subsequentes picos de valores registados. De 
facto, a reclamação gerou alguma surpresa, uma vez que o 
subsolo de Turim exibe características completamente opos-
tas às de um terreno aglutinante (normalmente argiloso com 
elevada plasticidade). O agravamento das condições pode ser 
explicado pelo aumento da fluidez do terreno na câmara, com 
os consequentes problemas operacionais que se explicarão 
adiante. Os resultados evidenciados tiveram uma forte impli-
cação no desgaste das ferramentas de corte. No período em 
análise foram efectuadas duas paragens para manutenção e 
substituição das referidas ferramentas. Na primeira, efectuada 
no fim do trecho consolidado (pk 0+789), foram substituídas 

18 ferramentas (12% do total). Na segunda, efectuada no fim 
do período de observação (pk 0+904), foram substituídas 88 
ferramentas (60% do total). Constata-se desta forma que a 
energia específica é um bom indicador do nível de desgaste 
destes utensílios. Por outro lado, os valores da taxa de pene-
tração (ver Fig. 34) estão em bastante concordância com a 
energia específica (quando a última é alta a primeira é baixa e 
vice-versa). 

Relativamente à extracção de terreno, e como já foi referi-
do anteriormente, este é um dos parâmetros mais importan-
tes a controlar. É necessário ter em atenção que as tunelado-
ras modernas são capazes de extrair grandes quantidades de 
terreno num período muito curto de tempo. Se o controlo não 
é feito cuidadosamente, graves problemas de assentamentos 
ou mesmo o colapso da cavidade podem ocorrer. Apesar de as 
recomendações aconselharem um certo grau de redundância 
neste tipo de controlo, no presente projecto o controlo foi 
efectuado somente por um instrumento: uma balança coloca-
da no tapete rolante poucos metros após a saída do trado. Na 
Fig. 35 é possível observar os valores do peso total extraído de 
cada anel. A referida figura é dividida por uma barra preta, 
identificando à esquerda o trecho inicial consolidado e à direi-
ta o trecho não consolidado. As linhas horizontais amarelas e 
vermelhas indicam os níveis de atenção e alarme, respectiva-
mente. Numa primeira análise são evidentes os problemas de 
má gestão deste parâmetro, como se pode constatar pela 
alarmante variabilidade dos valores, muitas vezes ultrapas-
sando os níveis de atenção e alarme. Outra observação ime-
diata é a constatação número de vezes em que a câmara de 

 
Fig. 31. Impulso médio por anel. 

 
Fig. 30. Velocidade média de avanço por anel (incluindo tempos de paragem). 

 

 
Fig. 29. Gráfico da produção ao longo do tempo. 

 
Fig. 28. Tempos de produção média de um anel. 
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escavação foi esvaziada (ver Fig. 35). Estas operações, excep-
tuando as previstas para substituição dos utensílios de corte, 
deveram-se aos problemas de dificuldade de escavação (biná-
rio e energia específica elevados e penetração baixa) já enun-
ciados. A câmara era esvaziada para limpeza da cabeça de 
corte com a confiança de que a produção viesse a aumentar. É 
preciso salientar que estas operações foram executadas sem-
pre a uma pressão atmosférica com descuramento pela esta-
bilidade da frente e segurança das actividades à superfície, 
mesmo além da zona consolidada. Durante o período de esca-
vação sob a zona consolidada, gerou-se um ambiente de falsa 
segurança devido ao facto de não se terem registado assen-
tamentos significativos e pela própria garantia dada pela con-
solidação. Estas circunstâncias levaram a que a certa altura o 
controlo do peso extraído fosse negligenciado, como se pode 
notar pelos valores elevados continuamente registados antes 
do fim do trecho consolidado. Esta anomalia foi acompanhada 
de diversas outras irregularidades (pressão na frente, injecção 
de calda, acondicionamento, etc.). Após confrontação dos 
dados entre a Fiscalização e o Empreiteiro, estes foram con-
testados pelo segundo enunciando um problema de calibração 
da balança. 

Apesar de todo o alarme, os problemas de sobre-
escavação continuaram muito além do fim do trecho consoli-
dado. Atente-se por exemplo à análise específica do anel 86 
(ver Fig. 37). A tendência de extracção do terreno é claramen-
te de sobre-escavação, atingindo-se no final um peso final 41% 
acima do teórico previsto. É também possível identificar 
períodos de extracção durante momentos de paragem (linha 

vertical perto do avanço 0.80m), que é claramente uma fonte 
de perda de volume, mesmo se seguido de um período sem 
extracção (linha horizontal seguinte). Nesta altura havia já 
uma forte convicção de que a escavação estava a ser executa-
da de modo irresponsável e com elevado risco para a seguran-
ça da actividade à superfície. Na sequência das sobre-
escavações fora do trecho consolidado, registaram-se os pri-
meiros assentamentos. Primeiro 9mm (manhã de 02/07/2008) 
aumentando rapidamente para 16mm (tarde 02/07/2008). 
Como resposta a esta situação preocupante, foram tomadas 
as seguintes medidas: solicitação para executar a escavação 
de acordo com os procedimentos de projecto; executar son-
dagens a partir da superfície para identificar eventuais vazios e 
desconfinamento do terreno; desviar o trânsito na zona junto 
da posição da tuneladora. No entanto, foi comunicado pelo 
Empreiteiro que a escavação estava a ser efectuada sem 
sobre-escavações e para piorar a situação promoveu mais um 
esvaziamento da câmara a pressão atmosférica (anel 87). 
Mesmo no fim do dia 02/07/2008 registou-se uma sub-
escavação bastante baixa (anel 90), indicando a possibilidade 
da criação de uma caverna subterrânea. No dia seguinte 
(03/07/2008) foram executadas as sondagens de despistagem 
que identificaram grandes vazios, tendo-se colocado cerca de 
20m

3
 de micro-betão directamente das autobetoneiras (ver 

Fig. 38). Ficou assim constatado que a situação era de colapso 
eminente. Não fosse a acção pronta da Fiscalização e este 
teria provavelmente acontecido. Após o acontecimento deste 
incidente, foram tomadas as seguintes medidas mitigadoras: 
executar injecções de calda através furos executados a partir 

  
Fig. 1. Execução de sondagens de despistagem de vazios (direita) e autobeto-
neiras para preenchimento das cavidades encontradas com micro-betão 
(esquerda). 

 
Fig. 32. Binário médio por anel. 

 
Fig. 33. Energia específica média por anel. 

 
Fig. 34. Taxa de penetração média por anel. 

 
Fig. 35. Peso total de terreno extraído por anel. 
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do interior do túnel; redução dos níveis de atenção e alarme 
dos assentamentos; duplicação dos meios de controlo da 
extracção; preparação de um plano de emergência para situa-
ções semelhantes. A partir daí o controlo da escavação regis-
tou melhorias significativas, como se pode verificar pela Fig. 
35. Contudo, após algum tempo registaram-se novos esvazia-
mentos não planeados sem pressurização da câmara, o que 
levou a execução de mais sondagens tendo-se registado novos 
vazios (tendo consumido desta vez 3m

3
 de micro-betão). 

No que concerne à injecção de calda pela cauda do escudo, 
foram utilizadas quatro linhas de injecção (duas na zona supe-
rior e duas na zona inferior). A calda injectada foi de base 
cimentícia e com um agregado uniforme de reduzida dimen-
são. Na Fig. 39 é possível observar o registo do volume total 
de calda por anel. Também neste parâmetro é notória a gran-
de variabilidade, muitas vezes fora dos níveis de alarme e 
atenção. Atente-se novamente à análise detalhada do anel 86 
(ver Fig. 40). Na zona superior é evidenciado o volume acumu-
lado ao longo do avanço; nos quatro gráficos inferiores, o 
registo da pressão (a azul) em conjunto com os golpes acumu-
lados dos pistões (a violeta), para cada linha. Relativamente ao 
volume acumulado é possível notar a tendência de injecção 
em forma de “degrau”, evidenciando a descontinuidade da 
injecção e os períodos de avanço sem injecção (linhas horizon-
tais). Nos gráficos inferiores, verifica-se que só as linhas de 
injecção superiores são usadas. Através da análise conjunta da 
pressão e golpes da bomba é evidente que a condição de 
“nega”, necessária para garantir um correcto preenchimento 

do vazio anelar, não se verifica (subida da pressão antes do 
fim da injecção). De facto, a injecção parece ser controlada em 
termos de volume, já que a injecção é parada após atingido o 
valor teórico de referência. Neste tipo de controlo é também 
possível identificar a ocorrência de bloqueios nas linhas, como 
se pode ver no pico de pressão, associada à não injecção, no 
gráfico da linha No. 2. 

Um bom acondicionamento do solo, especialmente em 
condições geológico-geotécnicas difíceis, é bastante importan-
te para uma correcta operação da tuneladora em modo EPB. 
Na Fig. 41 é possível observar os parâmetro de acondiciona-
mento FIR e FER, para cada anel. O acondicionamento foi 
efectuado essencialmente com recurso a espuma. Os resulta-
dos evidenciam uma extrema variabilidade de ambos os 
parâmetros, assim como valores de FIR muito elevados 
(geralmente acima dos 100%). Esta variabilidade explica-se 
pelo uso do modo de injecção manual (ver secção IV-D relativa 
ao condicionamento). Apesar de a máquina estar equipada 
com um sistema de injecção automático (que permite ajustar 
o fluxo de espuma em função da velocidade de avanço), o 
sistema manual foi escolhido. Os valores elevados de FIR 
resultam da necessidade de melhorar a trabalhabilidade do 
terreno, já que este é bastante grosseiro. Como consequência 
do tipo acondicionamento efectuado registaram-se alguns 
sintomas anómalos: saída de terreno muito fluído, por vezes 
com fortes incursões; “explosões” de ar comprimido pela 
saída do trado; infiltração de espuma no terreno, como se 
comprova pela espuma encontrada em furos de inclinóme-
tros; saída de ar e espuma pela válvula de exaustão, colocada 
na abóbada da parede da câmara. Estes sintomas resultaram 
numa série de problemas, nomeadamente: no transporte do 
terreno com o tapete rolante, que não é adequado para mate-
rial muito líquido; com os locais de vazadouro, que não esta-

 
Fig. 36. Vista da frente, estrutura da cabeça de corte e utensílios de corte, do 
interior da câmara esvaziada. 

 
Fig. 37. Análise do peso extraído acumulado para o anel 86 (fora da zona 
consolidada). 

  
Fig. 38. Execução de sondagens de despistagem de vazios (direita) e autobe-
toneiras para preenchimento das cavidades encontradas com micro-betão 
(esquerda). 

 
Fig. 39. Volume total de calda injectada por anel. 
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vam previstos para material desta natureza; dificuldades em 
controlar a extracção, já que o material não era suficiente-
mente impermeável; dificuldades na manutenção da pressão 
de suporte da frente, aspecto a discutir mais adiante. A expe-
riência anterior no lote 5, onde foram usados polímeros espe-
ciais e compensação de finos, parece não ter sido assimilada 
ou mesmo ignorada. A título de curiosidade, os parâmetros 
médios de acondicionamento, com espuma, no lote 5 foram 
[26]: CF = 1.5%; FER = 8; FIR = 46%. 

Relativamente ao controlo da pressão na frente, este foi 
executado através de sete células de pressão instaladas na 
parede confinante da câmara, com a geometria definida na 
Fig. 14. Na Fig. 42 representam-se os valores da pressão média 
registada na célula No. 1, célula mais próxima do topo. É notó-
ria a crescida gradual do seu valor, nomeadamente após a 
saída da zona consolidada (origem dos problemas de furação e 
produção já enunciados). À excepção dos picos inferiores 
(associados ao esvaziamento da câmara), após o trecho conso-
lidado os valores enquadram-se de forma aceitável entre os 
níveis de atenção e alarme definidos. Considere-se agora com 
maior detalhe os resultados do anel 121 (ver Fig. 43). É evi-
dente a dificuldade em manter a pressão pretendida, como 

indicam as fortes oscilações. É também muito clara a identifi-
cação das descidas típicas de pressão após o fim do ciclo de 
escavação. No entanto, os valores encontram-se entre os 
níveis definidos. Na Fig. 44 apresenta-se a distribuição da 
pressão na câmara em dois momentos, durante a escavação 
(1:00) e paragem (3:34). Durante a escavação, na zona supe-
rior o material apresenta uma boa densidade aparente (cerca 
de 18 kN/m

3
), mas na zona inferior verifica-se uma clara 

mudança no declive da curva, provavelmente causado pelo 
efeito de “sucção” do trado. Durante o período de paragem, a 
pressão reduz substancialmente. Esta situação pode ter ori-
gem em dois fenómenos: na segregação do material, com 
deposição da fracção mais grosseira no fundo; na alta per-
meabilidade do terreno, que facilita a infiltração do material 
fluído e da espuma na frente. Como resultado desse processo 
de segregação, a densidade aparente reduz substancialmente 
para valores próximos dos da água (cerca de 11 kN/m3, ver 
Fig. 45). Esta situação indica que o material atinge uma com-
pacidade inferior à mínima (propriedade intrínseca do solo) e 
como consequência não é possível transmitir tensões efectivas 
(forças inter-granulares) na zona superior. A distribuição 
durante a paragem, que aliás é muito semelhante à teórica 
descrita na Fig. 18, indica que a transmissão do suporte é 
praticamente efectuada pela zona inferior. Esta análise é con-
substanciada pela observação de grandes quantidades de 

 
Fig. 40. Análise detalhada da injecção de calda para o anel 86. 

 

 
Fig. 41. Valores dos parâmetros de acondicionamento FIR e FER por anel. 

 

 
Fig. 42. Valores médios da pressão na célula No. 1. 

 
Fig. 43. Valores da pressão por nível durante de execução do anel 121. 
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água e espuma pela válvula de exaustão. 
Nestas condições (material muito fluído na zona superior) é 
possível fazer uma analogia com os problemas operacionais de 
uma tuneladora «Slurry», reportados por [27] (Fig. 46): se a 
razão entre a velocidade de avanço e a permeabilidade do 
terreno é alta (v/k>>), o fluído não se infiltra no terreno e 

forma-se uma membrana tipo «cake» que garante a transmis-
são da pressão na frente; se, por outro lado, a referida razão é 
baixa (v/k<<), o fluído infiltra-se e a transmissão de uma pres-
são efectiva torna-se impossível. A situação descrita no anel 
121 encontra-se muito próxima da segunda condição (v/k<<), 
concluindo-se que apesar de se registarem pressões dentro 
dos níveis de atenção, estas não garantem o suporte efectivo 
e como tal a estabilidade da frente. Nas condições descritas na 
zona inferior (acumulação de material friccional e grosseiro), 
as pressões efectivas registadas garantem a estabilidade, no 
entanto dão origem a uma série de problemas operacionais, 
tais como os descritos por [12]: flutuação e distribuição anó-
mala da pressão; elevado desgaste e binário; possível efeito 
de arco, com consequências na extracção, próximo da entrada 
do trado (ver Fig. 47). 
 

F.  Conclusões 

O controlo da escavação em tempo real de tuneladoras 
EPB é uma ferramenta fundamental para gerir o risco durante 
a escavação. Em particular em zonas urbanas, onde uma má 
gestão pode ter sérias consequências ou mesmo provocar 
incidentes à superfície. Adicionalmente, esse controlo pode 
ter efeitos positivos na melhoria da produtividade, através de 
uma profunda análise dos dados e da identificação da origem 
dos problemas. 

O controlo e monitorização desta actividade são tarefas 
complexas e requerem pessoal técnico especializado. Somen-
te através de análises fundamentadas e aprofundadas é possí-
vel obter bons resultados e soluções. No entanto, por vezes 
estas competências são atribuídas a pessoal não técnico, refe-
renciado como “experiente”, e com recurso a soluções indife-
renciadas, ou mesmo “magia negra”. Tal facto não contribui 
nem para o desenvolvimento da indústria, nem para a sua boa 
imagem. 

No caso de obra aqui apresentado, ficou bem ilustrado o 
tipo de problemas que podem surgir na escavação com uma 
EPB em condições difíceis, nomeadamente em terrenos granu-
lares grosseiros. Nestas condições a técnica EPB é levada aos 
seus limites de aplicação, onde um acondicionamento inade-
quado e excessivo pode originar problemas como uma eleva-
da tensão na máquina (energia especifica e binário altos), 
elevado desgaste dos utensílios de corte, baixas taxas de 
penetração e problemas de estabilidade na frente. Antes do 
começo de um projecto, é fundamental o estudo dos proble-
mas e complicações ocorridos em casos semelhantes ou em 
experiências anteriores. Relativamente ao acondicionamento, 
para a escolha dos parâmetros óptimos, é fundamental a 
implementação de um plano de acondicionamento, funda-
mentado por ensaios e pela análise dos dados da tuneladora. 
Níveis de pressão na frente elevados potenciam a ocorrrência 
de vários problemas, sendo recomendável a redução cuidada 
da pressão a um valor indispensável, sem no entanto pôr em 
risco a estabilidade e segurança. Tal pode ser obtido através 
da aplicação do conceito de OAR («Optimum Advance Regi-
me»). 

Sugere-se a integração de ferramentas semelhantes às 
expostas em «softwares» de transmissão de dados em tempo 

 
Fig. 44. Distribuição da pressão na câmara durante a escavação (linha cheia 
com losangos) e durante paragem (linha cheia com asteriscos), do anel 121. 

 
Fig. 45. Distribuição da densidade aparente durante a execução do anel 121. 

 
Fig. 46. Exemplo da perda de pressão efectiva por infiltração do fluído de 
suporte [27]. 

 
Fig. 47. Problemas operacionais causados por ma pressão efectiva de suporte 
elevada e um elevado ângulo de atrito do terreno [12]. 
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real (como o GDMS), em vez de simples gráficos ou dados 
brutos. Desta forma, é dedicado mais tempo à interpretação e 
especulação dos dados, permitindo uma actuação mais veloz 
na eventualidade da ocorrência de situações críticas. 
 

V. APLICABILIDADE PRÁCTICA E PERSPECTIVAS DE FUTURO 

É do entendimento do autor que o presente trabalho tem 
uma grande aplicabilidade prática nos trabalhos de controlo 
(por parte da Fiscalização) e acompanhamento (por parte do 
Empreiteiro) de obras subterrâneas com tuneladoras EPB. 
Perspectiva-se que num futuro próximo esta prática tenda a 
ser cada vez mais comum, senão mesmo corrente, em tempo 
real e com o auxílio de «softwares» específicos. 
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