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SUBSTITUIÇÃO POR ROMPIMENTO

objetivo deste trabalho é o de detalhar 
um projeto inédito no país com a uti-

lização da tecnologia Pipe Bursting na subs-
tituição pelo mesmo caminhamento de uma 
linha de ferro fundido de 400mm e concreto 
armado de 375mm de diâmetro.

INTRODUÇÃO
O Setor de Abastecimento Vila do Encon-

tro, integrante do Sistema de Abastecimento 
de Água da Unidade de Negócios Sul – MS da 
Diretoria Metropolitana da Sabesp, era cons-
tituído de zona de pressão única abastecida 
pelo Sistema de Reservação Vila do Encontro, 
constituído de Reservatório Apoiado, Estação 
Elevatória de Água Tratada e Reservatório 
Elevado. Toda a água fornecida ao setor en-
trava pelo reservatório apoiado, era recalcada 
para o elevado e daí seguia para a distribui-
ção. Essa configuração ocasionava os seguin-
tes problemas operacionais: 1) alto consumo 
de energia elétrica na estação elevatória; 2) 

O trabalho representa um projeto inédito no país de substituição de uma linha de 375mm em 
concreto armado e outra de 400mm de ferro fundido pela técnica Pipe Bursting. A execução
destes serviços era visto com muita expectativa pela Companhia de Saneamento Básico do Estado
de São Paulo, Sabesp, por três motivos básicos: primeiro havia uma urgência muito grande da 
diretoria da Sabesp para conclusão dos trabalhos devido aos prazos estabelecidos no acordo Procel 
Sanear com a Eletrobrás. Em segundo lugar, representava um grande desafio de engenharia, pois
não havia experiência anterior no rompimento de tubo de concreto armado. E por último, as condições 
locais da obra notadamente trânsito intenso e pavimento rígido para trólebus não permitiam erros.
Os autores procuraram detalhar a execução dos serviços em campo, bem como, as fases preliminares 
de análises, classificação de risco do projeto, dimensionamento dos equipamentos, aspectos técnicos 
imprescindíveis na execução da técnica Pipe Bursting, bem como os acertos e erros cometidos 

dinâmico de tubulação em 
concreto armado de 375mm
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O pressões de trabalho em faixas elevadas, o 
que ocasionava um grande número de va-
zamentos e rompimentos das redes de distri-
buição e ramais domiciliares; 3) aumento do 
consumo das ligações gerado pela excessiva 
pressão nas redes.

A Sabesp, em convênio com a Eletrobrás 
dentro do Programa Procel Sanear, resolveu 
dividir o setor em duas áreas de pressão 
(alta e baixa) o que resolveria os problemas 
apontados. Foram executados cerca de 3 000 
metros de redes de ferro fundido com diâ-
metros variando de 200mm a 400mm, para 
servir de anéis de distribuição para a zona 
baixa, restando, somente a interligação des-
ses anéis ao reservatório apoiado do sistema 
distribuidor.

A solução encontrada pela Sabesp para 
essa interligação foi a de aproveitar o mesmo 
caminhamento da linha de descarga do reser-
vatório Vila do Encontro e substituí-la por uma 
tubulação nova em PEAD de 400mm.

A criação da zona baixa possibilitou a 
incorporação de uma parte do Setor Jaba-
quara que era abastecido em marcha por 
derivação de uma adutora.

A população beneficiada com a divisão 
das zonas de pressão do Setor Vila do En-
contro é de aproximadamente 110 000 ha-
bitantes.

ALTERNATIVAS ANALISADAS DE
MÉTODOS NÃO DESTRUTIVOS

As alternativas técnicas para recuperar 
a linha de descarga do Reservatório Vila do 
Encontro podem ser separadas em dois gru-
pos. Primeiramente avaliou-se a possibilida-
de técnica de executar o assentamento da 
tubulação nova através da abertura de valas 
contínuas. Esta alternativa foi prontamente 
descartada devido a dois fatores básicos: a 
área em questão esta abrangida no decreto 
municipal que regulamenta com muito rigor a 
recomposição asfáltica do pavimento rompido 



CYAN   AMARELO  MAGENTA   PRETO CYAN   AMARELO  MAGENTA   PRETO 

www.brasilengenharia.com.br

e
n
g
e
n
h
a
r
ia

/2
0
0
9

5
9
2

SANEAMENTO
ENGENHARIA

1- Vista geral da obra; 2- Martelo pneumático Kolosso; 3- Guincho de tração tipo caçador acionado por trator; 4- Posicionamento da tubulação em  
PEAD; 5- Passagem do cabo guia para tracionamento do equipamento; 6- Início do rompimento dinâmico da tubulação de concreto

o que por si só aumenta consideravelmente os 
custos da obra. Em segundo lugar, a travessia 
pela Avenida Engenheiro Armando de Arruda 
Pereira possui dois obstáculos intransponíveis: 
possibilidade remota de obter a licença junto 
à Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) 
para interromper o trânsito de veículos, e, além 
disso, a dificuldade e os custos elevados para 
romper e recompor o sólido e espesso pavi-
mento central de concreto por onde trafegam 
os trólebus.

O segundo grupo abrange, logicamente, as 
técnicas não destrutivas. Foi neste segmento 
que a engenharia da Sabesp se concentrou 
analisando cuidadosamente quatro alterna-
tivas. A primeira técnica estudada foi a de 
reabilitação da tubulação através de limpeza 
e revestimento com argamassa de cimento e 
areia. Esta alternativa foi descartada devido 
a duas razões básicas: primeiro que um tre-
cho considerável da linha de descarga era em 
concreto armado que não é recuperável com 

esta técnica. Em segundo lugar, tanto o trecho 
em ferro fundido quanto o trecho em concre-
to estavam com suas resistências estruturais 
comprometidas. Como esta técnica não pode 
garantir a sua reabilitação estrutural, foi pron-
tamente descartada. Em seguida foi analisada 
a técnica de inserção de um tubo de PEAD de 
menor diâmetro do existente (i.e., DE 355mm 
PN 10 e SDR 13,6). A técnica de inserção com 
PEAD, apesar de mediana complexidade de 
execução e com largo histórico na própria 
Unidade de Negócios Sul da Sabesp, foi pron-
tamente descartada por duas razões básicas: 
a drástica redução da seção útil da tubulação, 
pois o diâmetro interno passaria de 375mm 
para 302,8mm (355,0 - 52,2) na linha de con-
creto e de 400mm para 302,8mm na parte em 
ferro fundido comprometendo a capacidade 
hidráulica do sistema; e, em segundo lugar, 
devido à incerteza quanto à situação do ponto 
de transição: ferro fundido para tubo de con-
creto armado. A inspeção prévia por televisio-

namento demonstrava que na transição, exis-
tia um “degrau” com uma mudança de trajeto 
vertical, de aproximadamente 45 graus, com 
o agravante, que este ponto estava posicio-
nado exatamente abaixo do pavimento rígido 
da linha de trólebus. Portanto, havia um risco 
elevado de ocorrer um travamento e retenção 
do tubo de PEAD neste ponto. Outra dificulda-
de que não pode ser constatada na inspeção 
por televisionamento, era a possibilidade da 
existência de algum deslocamento das juntas 
muito comum em tubos de concreto ocasio-
nando pontos de retenção da tubulação a ser 
inserida. Após análise dos riscos descritos, a 
equipe técnica da Sabesp decidiu descartar 
esta técnica.

A segunda técnica não destrutiva ana-
lisada previa o assentamento da tubulação 
de PEAD de 400mm PN 10 em novo cami-
nhamento através do uso de equipamento 
de Furo Direcional ou Perfuratriz Horizontal 
Direcionada – HDD. Nesta situação, a tubu-

1 2 3
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lação existente seria abandonada e seria as-
sentada uma nova tubulação em paralelo à 
linha existente. Apesar de não ocorrer uma 
redução da capacidade hidráulica como 
no caso anterior, esta técnica também foi 
descartada. Isto ocorreu devido ao fato de 
que havia uma incerteza quanto à precisão, 
bem como pela dificuldade de proceder ao 
levantamento das interferências subterrâ-
neas notadamente na travessia da Avenida 
Engenheiro Armando de Arruda Pereira, o 
que tornaria o projeto de alto risco. Caso 
ocorresse qualquer avaria nas interferências 
existentes na travessia desta avenida, o seu 
reparo demandaria abertura de valas o que 
provocaria enormes e inaceitáveis transtor-
nos ao trânsito local e aos custos da obra.

Restou a terceira alternativa que previa 
a substituição da tubulação de descarga do 
reservatório por outra de mesmo diâmetro 
e no mesmo caminhamento. Desta maneira, 
os obstáculos apontados nas técnicas não 
destrutivas anteriores, i.e., interferências, 
diminuição da capacidade hidráulica e de-
graus nas juntas, em principio, não seriam 
fatores impeditivos desta técnica. A única 
dúvida restante estava no tipo de material 
de parte da tubulação a ser rompida. De 
fato, não havia experiência anterior no país 
que comprovasse com segurança que o sis-
tema Pipe Bursting poderia romper sem di-
ficuldades tubos de concreto armado. Por-
tanto, não havia como se provar na prática 
que esta técnica funcionaria com absoluta 
certeza. Todo o conhecimento anterior de 
rompimento de tubo de concreto armado 
encontrava-se descrito em experiências re-
alizadas no exterior em condições diferentes 
das nossas. Este era o grande desafio. Nova-
mente, a Sabesp quebrou paradigmas, apos-

em métodos não destrutivos, para executar 
o primeiro projeto em escala, no início de 
1997, na Granja Julieta, em São Paulo. Nesta 
ocasião foram rompidos 1 400 metros de 
rede de ferro fundido diâmetro 75mm e as-
sentado tubulação em PEAD de 110mm.

Campos de aplicação
Basicamente, o grande campo de atuação 

da tecnologia Pipe Bursting está concentrado 
em duas situações: sistema com capacidade 
hidráulica exaurida e tubulação comprome-
tida estruturalmente. Nestas duas situações, 
a técnica não destrutiva de substituição por 
rompimento leva grande vantagem técnica e 
econômica em comparação com as demais 
existentes. A substituição por rompimento 
pode ser aplicada em tubulações de água de 
abastecimento, esgotos sanitários, efluentes 
industriais, gás, água de drenagem e oleodu-
tos independente do tipo de material do tubo.

Vantagens do método
Se o objetivo de uma reabilitação de tubu-

lação for efetivamente a sua substituição por 
método não destrutivo com aumento de diâ-
metro, a técnica Pipe Bursting sem dúvida leva 
grande e quase imbatível vantagem perante 
as demais técnicas não destrutivas. A principal 
razão deve-se ao fato de que o sistema Pipe 
Bursting é dono de um risco muito reduzido em 
danificar interferências subterrâneas. Diferen-
temente de outras técnicas não destrutivas, a 
substituição por arrebentamento utiliza o mes-
mo caminhamento da linha existente, o que por 
si só minimiza os riscos de acidentes. Enquanto 
outras técnicas não destrutivas possuem sérias 
restrições quanto à obtenção de apólices de se-
guros de obras, a técnica Pipe Bursting possui 
índices de baixo risco de sinistro, o que diminui 
diretamente os custos da obra.

METODOLOGIA EMPREGADA
Situação do local

O trecho executado inicia-se na saída do 
Reservatório Vila do Encontro na Rua João 
Turriano por 8,00 metros. Em seguida, a linha 
substituída segue 58,00 metros de travessia 
sob a Avenida Engenheiro Armando de Arru-
da Pereira com faixa de circulação de trólebus. 
E, por fim, continua praticamente sem desvio 

tou na engenharia nacional e deu um voto 
de confiança no processo Pipe Bursting.

SUBSTITUIÇÃO POR ROMPIMENTO 
NO MESMO CAMINHAMENTO COM 

AUMENTO DE DIÂMETRO –
SISTEMA PIPE BURSTING 

História da tecnologia Pipe Bursting
Na década de 1970 algumas empresas 

nos Estados Unidos e na Alemanha utiliza-
vam o processo de substituição por arreben-
tamento com equipamentos improvisados e 
derivados de martelos de impactos para cra-
vação de tubos (impact moling e pipe ram-
ming). Nesta ocasião não havia a termologia 
internacional Pipe Bursting, muito menos o 
equipamento possuía na cabeça o anel para 
tracionamento do martelo por cabo de aço.

O grande avanço tecnológico desta tec-
nologia ocorreu na década de 1980 quando 
a British Gas e a DJ Ryan Engineering de 
Londres desenvolveram e patentearam um 
equipamento específico para substituição 
de tubulações por rompimento no mesmo 
caminhamento. Este desenvolvimento tinha 
como objetivo atender uma demanda com 
alvo certo: a deteriorada rede de gás de fer-
ro fundido de Londres.

Devido à exigência imposta pela agên-
cia norte-americana de controle ambiental 
(EPA), para que cidades grandes assinassem 
termos de comprometimentos de conduta 
para reabilitar os respectivos sistemas de 
redes de esgotos sanitários, a técnica Pipe 
Bursting sofreu um grande avanço nos Es-
tados Unidos. Na Europa, os primeiros pro-
jetos com a utilização do método ocorreram 
na Alemanha em 1983 e nos anos seguin-
tes nos demais países. No Brasil, a Sabesp 
contratou a empresa Sanit, especializada 

Diagrama esquemático da tecnologia de arrebentamento dinâmico de tubulações
sistema Pipe Bursting
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por 139,00 metros de extensão na Rua João 
Turriano. Devido ao tráfego intenso da Aveni-
da Engenheiro Armando de Arruda Pinheiro, o 
trecho dessa travessia se constituía indubita-
velmente no maior desafio de todo o trabalho. 
Apesar de declive acentuado, o trecho final da 
Rua João Turriano possui apenas trânsito local.

Conjunto de equipamentos empregados
Inicialmente estudou-se a hipótese de 

utilização dos martelos pneumáticos Gigante 
e Kolosso do fabricante alemão Tracto Tech-
nik, únicos equipamentos disponíveis no mer-
cado nacional para realização de rompimento 
de tubulações de 400mm pelo sistema Pipe 
Bursting. As características de cada equipa-
mento são as apresentadas na tabela 1.

A vantagem do equipamento Gigante es-
tava nas dimensões mais compactas em com-
paração com o martelo Kolosso o que exigiria 
valas de acesso menores e um manuseio rela-
tivamente mais fácil em campo. Porém, o mar-
telo Kolosso possui uma força de impacto su-
perior o que traduz em uma maior capacidade 
de rompimento e, portanto, numa performan-
ce melhor. De fato, se de um lado perde-se 
em mobilidade, por outro lado ganha-se em 
garantia de rompimento e velocidade. A op-
ção escolhida foi operar com o martelo mais 
potente tipo Kolosso. O compressor utilizado 
foi o Atlas Copco de 900 PCM que atende com 
folga a exigência de consumo de ar requerida 
pelo martelo pneumático Kolosso. Para o sis-
tema de tração do cabo de aço foi utilizado 
guincho tipo caçador de 40 toneladas de força 
de tração Pull Back Force com acionamento 
hidráulico. Desta maneira, a força de tração 
pode ser pré-programada dentro de um limite 
enquanto que a rotação de enrolamento do 
tambor do cabo de aço varia conforme a di-
ficuldade de passagem do martelo. Todo este 
conjunto está montado junto à parte traseira 

de um trator Ford modelo 5610 dotado de pa-
tolas de apoio que permite grande mobilidade, 
fácil deslocamento em campo, potência sufi-
ciente para acionamento do guincho e estabi-
lidade total no posicionamento junto à vala.

Planejamento preliminar
A Associação Norte-Americana de Mé-

todos Não Destrutivos (NASTT) elaborou 
uma tabela de acordo com a experiência 
proveniente de vários projetos executados 
na América do Norte de Pipe Bursting, bem 
como, com o apoio de universidades ameri-
canas que possuem curso de técnicas não 
destrutivas em seus currículos (tabela 2).

No caso do projeto Vila do Encontro, en-
contramos a seguinte situação:
• profundidade: 3,00 metros => complexi-
dade rotineira;
• diâmetro tubo antigo: 400mm => com-
plexidade média; 
• nível de aumento de diâmetro: sem au-
mento => complexidade rotineira;
• extensão do trecho: máximo 80 metros 
=> complexidade rotineira;
• tipo de solo: argila moderadamente com-
pressível => complexidade média.

Pode-se concluir, portanto, que o grau de 
dificuldade deste projeto era médio para os 
padrões internacionais e que não havia moti-
vo aparente para que este projeto não fosse 
viável do ponto de vista técnico. No entanto, 

havia um grande desafio a ser vencido com re-
lação ao uso da técnica Pipe Bursting, notada-
mente o sistema dinâmico para romper tubo 
de concreto armado de 375mm, pois não ha-
via experiência anterior semelhante no pais.

Dimensionamento
1) Aumento de diâmetro - Considerando-
se  trabalhos já executados em campo, bem 
como o volume de deslocamento de solo, 
a NASTT recomenda um aumento máximo 
de quatro diâmetros comerciais. Assim, um 
tubo de 4” poderia, em tese, ser expandido 
para 12”. No nosso caso praticamente não 
houve aumento de diâmetro, pois passamos 
de 375mm para 400mm no trecho em C.A. e 
de 400mm para 400mm no caso do F.F.
2) Cálculo do recobrimento mínimo de 
solo - Para calcular o recobrimento mínimo 
necessita-se inicialmente calcular o coe-
ficiente de expansão: CE = DEE (diam. ext. 
expansor) – DETO (diam. ext. tubo original) 
=> CE = 450mm - 375mm = 75mm; Reco-
brimento mínimo = 10*CE=750mm, portan-
to, abaixo do encontrado em campo.
3) Força de tração (Pullback Force) - FT 
= AEE (área ext. expansor) – ATO (área tubo 
original) / 12 (coeficiente empírico) => FT = 
[(3,14*0,45^2/4) – (3,14*0,375^2/4)]/12 => 
FT = 0,04857.

Passagem do martelo pneumático
A passagem do martelo pneumático 

tipo Kolosso – e consequentemente o as-
sentamento da nova tubulação em PEAD de 
400mm externo – teve uma fase preliminar 
de planejamento com o objetivo de minimizar 
os eventuais futuros problemas na execução 
dos trabalhos em campo. No entanto, um fato 
inusitado ocorreu. A diretoria da Sabesp, pro-
prietária da obra, voltou-se com toda atenção 

Tabela 1 - Especificações técnicas do equipamento

Modelo
Martelo 

Diâmetro 
(mm)

Expansor 
Diâmetro 

(mm) 

Comprimento 
(mm)

Peso (kg) Batidas/Minuto 
Consumo 

de Ar 
 (cfm)

Gigant 250 295 1.975 615 310 424

Kolosso 350 392,5 2.300 1.180 220 706

Grundocrack®  Especificações Técnicas 

Tabela 2 - Planejamento preliminar
Classificação do Projeto Rotineiro Média Dificuldade Alta Dificuldade

Profundidade Até 3,60 m Entre 3,60 a 4,50 m Acima de 4,50 m

Diâmetro Tubulação Existente De 100 e 300 mm De 300 a 500 mm De 500 a 900 mm

Diâmetro Tubulação Nova Mesmo diâmetro ou um acima Dois diâmetros acima Três ou mais diâmetros acima

Extensão do Trecho Até 100 m De 100 a 135 m Acima de 135 m

Tipo de Solo Argila mole ou areia solta Argila média ou areia média a 
compacta

Rocha, argila compacta ou areia 
altamente compactada
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para a conclusão deste serviço devido à com-
promissos já assumidos com a Eletrobrás.

Isto posto, apesar do prazo contratual 
ser de 60 dias, na fase de emissão da ordem 
de serviço houve um compromisso entre 
contratada e contratante de reduzir o cro-
nograma físico para no máximo 15 dias.

De fato, isto impediu que houvesse tempo 
hábil para importar ou mesmo estudar, pro-
jetar e fabricar no país alguns acessórios em 
especial a faca rompedora para tubulação de 
concreto armado de fundamental importância 
ao êxito dos trabalhos. O primeiro dispositivo 
de corte foi desenvolvido para ser posicionado 
na cabeça do martelo pneumático. Imaginava-
se que com isto haveria um corte da armação 
do tubo e não ocorreria um acúmulo de argolas 
no corpo do martelo, o que poderia prejudicar 
e até mesmo impedir o seu avanço. No entan-
to, a posição frontal da faca fez com que, ao 
receber o impacto do martelo, o tubo existen-
te fragmentasse, desviando o martelo do seu 
rumo. Isto, na verdade, ocorreu porque, sem 
o tubo existente – que funciona como guia –, 
somado ao peso de 1 180 kg do equipamento, 
houve um mergulho do nariz do martelo.

No primeiro trecho, o desvio foi pequeno, 
pois logo houve o rompimento do cabo de aço 
de tração forçando a interrupção de avanço 
do martelo. Até aquele momento, não havia 
certeza quanto aos motivos do desvio do equi-
pamento e rompimento do cabo de aço. Como 
a equipe de campo ainda continuava sobre 
intensa pressão, decidiu-se reparar o cabo e 
prosseguir com os trabalhos. Não havia tempo 
hábil para aprofundar em análises e alterações.

 No entanto, no trecho seguinte aconte-
ceu o sinistro. No cruzamento das ruas João 
Turriano e José Veríssimo da Costa Pereira foi 
posicionada uma vala por onde seria lança-
do o martelo. O trecho terminaria no final 
da Rua João Turriano com a Rua José de Al-
cântara. Observou-se pelos trabalhos de le-
vantamento de interferências que havia uma 
rede de cabos de fibra óptica de telefone na 
parte inferior da linha existente a uma dis-
tância suficiente para passagem do equipa-
mento sem risco de avarias. No entanto, com 
o avanço da puxada, ocorreu novamente o 
desvio vertical e o martelo começou a mer-
gulhar no solo. Desta vez, entretanto, o cabo 

de aço não rompeu e o martelo avançou vá-
rios metros danificando a linha de fibra ópti-
ca da Telefônica. Antes, porém, de reiniciar os 
trabalhos, foi projetada uma nova faca para 
ser posicionada na parte traseira do equipa-
mento, de maneira que a parte do corpo do 
martelo permanecesse dentro do tubo após 
o encontro da faca com a parede do tubo. 
Acreditava-se que desta maneira não haveria 
o desvio do equipamento. O novo dispositivo 
de corte foi testado no último trecho antes 
da travessia pela Avenida Engenheiro Ar-
mando de Arruda Pereira e demonstrou que 
o novo projeto, prevendo o posicionamento 
na parte traseira, estava correto.

Devido às paralisações ocorridas com estes 
sinistros, o cumprimento do cronograma físico 
estipulado ficou bastante apertado e a equipe 
teve que prosseguir os trabalhos no segundo 
fim de semana sem interrupção. O trecho final 
seria a travessia da Avenida Engenheiro Arman-
do de Arruda Pereira entre a Rua João Turria-
no e o reservatório onde a linha era composta 
por tubos em ferro fundido e concreto arma-
do. Nada de errado poderia ocorrer, pois seria 
extremamente complicada a abertura de vala 
nesta avenida. Iniciou-se a puxada no final da 
tarde do sábado da segunda semana. No final 
da noite de sábado a passagem estava concluí-
da para a alegria de todos os presentes.

RESULTADOS
Apesar das interrupções ocasionadas 

pelo projeto errôneo do dispositivo de corte, 
o projeto de substituição da linha de des-
carga do Reservatório Vila do Encontro foi 
executado dentro do prazo acordado de 15 
dias e em conformidade com a análise de 
risco levantada preliminarmente.

A velocidade de passagem no trecho de 
concreto armado foi feita dentro de um va-
lor médio adequado para a complexidade da 
obra: 30 a 40 cm/minuto ou 18 a 24 metros/
hora. A ausência de armação que tende a 
“abraçar” o corpo do martelo proporcionou 
uma velocidade de avanço 20% superior no 
trecho de ferro fundido.

O expansor de corte posicionado na par-
te frontal do martelo mostrou-se inadequado, 
pois provocou o desvio do caminhamento e 
o seu desalinhamento em relação ao eixo da 

tubulação original. Após a correção deste dis-
positivo, o martelo conseguiu finalizar o rompi-
mento da tubulação restante sem dificuldades.

A falta de ajuste na força de puxada do 
guincho hidráulico fez com que ocorresse 
rompimento do cabo de aço quando o mar-
telo saiu da trajetória e mergulhou no solo.

Os resultados relativos ao impacto am-
biental devido a transtornos, sujeira e ruído 
elevado poderiam ter sido melhores. Duas no-
vas valas não previstas tiveram que ser abertas 
devido o desalinhamento da trajetória do mar-
telo e o rompimento do cabo de fibra óptica. 
Mas de uma maneira geral, a população local 
não reclamou e os impactos foram mínimos 
comparados com uma obra de vala continua.

CONCLUSÕES
O martelo pneumático tipo Kolosso pos-

sui capacidade suficiente para romper tubos 
de ferro fundido de 400mm e concreto ar-
mado de 375mm e foi uma opção técnica 
acertada para esta situação. A armação pode 
ser rompida com dispositivos de corte espe-
cialmente projetados para esta finalidade.

Este trabalho também demonstrou que 
a técnica Pipe Bursting dinâmica constitui 
uma ótima opção para os grandes muni-
cípios na substituição de galerias de águas 
pluviais deterioradas que são quase na sua 
totalidade constituídas de tubos em concre-
to armado e localizadas em centros urba-
nos altamente adensados, onde as questões 
como rapidez e impacto ambiental são de 
fundamental importância.
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