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1. RESUMO 
Em escavações subterrâneas é comum atravessar 

maciços heterogêneos que apresentam comportamentos 

distintos ao serem escavados. Estes comportamentos 

impactam de modos diferentes no execução da obra 

subterrânea. 

As técnicas de condicionamento de maciços melhoram 

características específicas do maciço. Assim, dependendo 

do comportamento que será enfrentado, pode-se aplicar 

uma determinada técnica que auxilia a alterar o 

comportamento indesejado e assim garantir a estabilidade 

do solo e aumentar sua capacidade de suporte. Com a 

consolidação do solo realizada corretamente, acidentes 

serão evitados e os trabalhadores da construção civil 

podem realizar seu trabalho com mais segurança. 

2. INTRODUÇÃO 
Obras subterrâneas apresentam riscos específicos e em 

muitos casos diferentes de obras a céu aberto, por lidar 

com materiais geológicos. Por mais detalhada que seja a 

investigação prévia de campo e laboratório, esses 

materiais sempre podem apresentar alguma característica 

não prevista inicialmente, e que só será detectada na 

construção. O risco geológico é sempre presente em 

obras subterrâneas. 

Diante disso e devido ao crescimento da utilização do 

espaço subterrâneo através de obras subterrâneas, sejam 

elas túneis, poços, entre outros, é de relevância estudar 

os métodos de tratamento de solos existentes, discutindo 

as possíveis alterações com vistas a otimizar a execução, 

geração e desempenho desses métodos, para que se 

tornem mais efetivos e se alcancem  resultados práticos 

positivos no condicionamento do maciço. 

 

 



 

3. OBJETIVOS 
Tem-se como objetivo geral apresentar e detalhar as 

principais técnicas de condicionamento de maciços 

terrosos e seus comportamentos com o propósito de 

difundir os conhecimentos relativos aos tratamentos para 

execução de obras subterrâneas. 

4. METODOLOGIA 
Para o desenvolvimento do trabalho,  serão utilizados:  

- literatura técnica disponível, na forma de: 

• livros de autores consagrados no meio técnico; 

• dissertações de mestrado, artigos técnicos e outros 

trabalhos relacionados ao assunto; 

•  anais de congressos; 

•  análise de casos publicados na literatura;  

- arquivos de empresas que atuam na área do assunto em 

questão; 

- palestras relacionadas em intituições e associações; 

- visitas a obras em andamento; 

- entrevistas com profissionais na área; 

- estudo de caso. 

5. DESENVOLVIMENTO 
A partir da leitura da literatura técnica, participação em 

palestras, entrevistas, visitas a obras e por fim o 

acompanhamento técnico em obra subterrânea, um texto 

será elaborado apresentando e discutindo as principais 

técnicas de condicionamento de maciço, no intuito de 

auxiliar profissionais na área de escavações 

subterrâneas. 

 

 

 

 

   

  



 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 
Até este momento foram estudadas as principais técnicas 

de condicionamento de maciço, assim como o 

comportamento esperado frente a escavação. 

Para conclusão do trabalho serão ainda realizadas as 

entrevistas, visitas às obras e um acompanhamento 

técnico de uma obra subterrânea. 

7. FONTES CONSULTADAS 
CELESTINO, Tarcísio B.; KOSHIMA, Akira; TELLES, 

Ricardo Cavalari D´alkmin. Túneis do Brasil: Comitê 

Brasileiro de Túneis. São Paulo: Dba Dórea Books And 

Art, 2006. 

ENG. GERALDO GUEDES.     Jet Grouting.     São Paulo, 

Instituto de Engenharia, 12 de março de 2015.   Palestra 

ministrada aos profissionais de obras de subterrâneas. 

MAFFEI, C.E.M. ; MURAKAMI, Claudio Atsushi . A 

Observação de Mecanismos de Colapso no 

Acompanhamento Técnico de Túneis em Solo. In: 1º 

Congresso Brasileiro de Túneis e Estruturas Subterrâneas 

e Seminário South American Tunnelling, 2004, São Paulo. 

1 CBT / SAT2004, 2004. 

MURAKAMI, C. A.. Noções básicas para o 

acompanhamento técnico de obras de túneis. 2001. 98 f. 

Dissertação (Mestrado) - Curso de Curso de Engenharia 

de Solos, Escola Politécnica da Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2001. 
 

 

  
 
 
 

   

  


