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Nome do Projeto Al Khawaneej Second Sewerage & Drainage System 

Proprietário do Projeto  Município de Dubai, Governo de Dubai 

ESC Client Arabtec Engineering Services (AES) 

Consultor  Ch2m 

Localização do Projeto  Al Khawaneej, Dubai, UAE 

Produto Design, Supply, Installation and Extraction Of Circular Shoring System  

Project Execution Period December 2017—June 2018 

O Município de Dubai no ano de 2017 alocou 7 bilhões de Dirhams 
em seu orçamento anual para a execução da infra-estrutura 
necessária no campo da saúde e meio ambiente nas regiões 
recentemente desenvolvidas ou em desenvolvimento de Dubai. 
Sob este esquema, 300 milhões de Dirhams foram alocados para 
desenvolver redes subterrâneas de esgotos na área de Al 
Khawaneej, em Dubai. O projeto estava previsto para ser 
concluído no ano de 2018. 
  

A Perfuração Direcional Horizontal (PDH) foi proposta para a 
construção da rede subterrânea de esgotos. Como parte da rede 
de esgotos, vários bueiros foram planejados ao longo da rede. A 
construção dos bueiros exigiu escavações de 13m a 22m. Para 
facilitar as escavações profundas, a ESC propôs o Sistema de 
Escoramento Circular. 
  

ESTRATIGRAFIA DO LOCAL 

Os solos de sobrecarga neste projeto consistiam em areia siltosa 
meia densa a densa a cerca de 6m de profundidade do nível do 
solo existente. Isto é seguido por um arenito castanho claro 
extremamente fraco e pouco cimentado que foi encontrado até a 
profundidade final explorada. O lençol freático não foi encontrado 
durante a exploração geotécnica. Espera-se que o nível da água 
natural na região esteja bem abaixo de 30m de profundidade. A 
estratigrafia no local, isto é, a presença de solo duro e sem lençol 

                          INTRODUÇÃO 

           PROJETO DE SISTEMA DE ESCORAMENTO CIRCULAR 

         SEGUNDO SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM DE AL KHAWANEEJ  

VISTA DA REDE SUBTERRÂNEA DE ESGOTO 

freático, é considerada ideal para o sistema de escoramento com 
vigas mestras. 
  

CONCEITO DO PROJETO - SISTEMA DE ESCORAMENTO CIRCULAR 

O sistema de escoramento circular consistia em uma série de vigas 
instaladas em um padrão circular. O diâmetro do poço é projetado 
para ser de 9m para fornecer espaço suficiente para a construção de 
bueiros. Vigas de Grau 275 de 356x358x129kg/m são usadas como 
colunas mestras. Como as profundidades de escavação variaram 
entre 13m e 24m, essas vigas são fabricadas para comprimentos 
adicionais necessários. O comprimento das vigas variou entre 18m e 
26m, dependendo da profundidade da escavação. 
  

A natureza das escavações exigiu emparedamento de vários níveis. 
Estas paredes são pré-fabricadas no pátio da ESC para se adequarem 
aos diâmetros dos poços, ou seja, 9m. Cada unidade da parede é 
dividida em 3 segmentos de arco conectados com 3 conectores. 
Para otimizar os requisitos de projeto, vigas de 305x305x97kg/m são 
usadas para o primeiro nível e vigas de 356x358x129 Kg/m são 
usados para o segundo nível. 

          ESCOPO DE FORNECIMENTO da ESC 

                CIRCULAR SHORING SYSTEM 

A ESC realizou o projeto, fornecimento, instalação e extração do sistema 
de escoramento circular para este projeto. 

Segundo Sistema de Esgoto e Drenagem de Al Khawaneej  



2      Email: info@escpile.com.br  
          Website: www.escpile.com.br  

       FABRICAÇÃO DAS PAREDES CIRCULARES 

VISTA AÉREA DO PÁTIO DA ESC ONDE AS PAREDES 
CIRCULARES SÃO FABRICADAS 

FABRICAÇÃO DAS UNIDADES DAS PAREDES 
CIRCULARES NO PÁTIO DA ESC 
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         PINTURA DAS PAREDES CIRCULARES 

         EMPILHAMENTO DAS PAREDES CIRCULARES FABRICADAS 
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         CARREGANDO E ENTREGA PARA O LOCAL 
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INSTALAÇÃO PARA FABRICAÇÃO DAS VIGAS MESTRAS 

Devido à natureza das condições do solo, a pré-perfuração é 
realizada para facilitar a instalação das vigas. Antes de iniciar o 
processo de perfuração, a localização de cada viga mestra é 
inspecionada e marcada no solo. Vigas de comprimento desejado 
são então instalados nos locais pré-perfurados. Antes de executar 
os trabalhos de escavação, a equipe de controle de qualidade da 
ESC assegurou o alinhamento das vigas, o espaçamento entre elas 
e também o espaçamento livre necessário para a construção do 
bueiro dentro de um poço de 9m de diâmetro. 

Painéis de preenchimento de madeira são instalados entre as vigas 
mestras simultaneamente durante a escavação em etapas. Esses 

             INSTALAÇÃO NO LOCAL 

painéis de preenchimento de madeira são instalados até o final da 
sobrecarga de areia de baixa a média densidade ou até até a parte 
superior do arenito subjacente (leito de rocha). 

As vigas circulares pré-fabricadas para o emparedamento são 
então montados no local próximo ao local do poço e abaixadas 
usando um guindaste móvel no nível desejado de acordo com os 
desenhos de projeto de escoramento aprovados. 
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             INSTALAÇÃO NO LOCAL 
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Existem várias vantagens de um sistema de escoramento circular 
em relação aos projetos de escoramento convencionais quadrados 
ou retangulares. Algumas das principais vantagens estão listadas 
abaixo: 

Devido à natureza do desenvolvimento de tensões no sistema de 
escoramento circular, os elementos estruturais como vigas 
mestras e de emparedamento podem ser otimizados para seções 
mais leves, que poderiam exigir seções de aço muito pesadas em 
outros casos - particularmente para vigas mais profundas a 18 m 
de profundidade ou abaixo. 

As paredes circulares podem ser facilmente fabricadas no pátio da 
ESC para se adequarem aos diferentes diâmetros dos poços. Estas 
paredes circulares podem ser modificadas para se adaptarem a 
diferentes diâmetros e podem ser usadas em muitos outros locais 
do projeto. 

Uma vez que o sistema de escoramento é composto por 
elementos de aço (vigas), a escavação pode ser iniciada 
imediatamente, sem qualquer período de espera para a cura. 

Diversas reutilizações podem ser feitas no mesmo projeto ou em 
qualquer outro projeto futuro. 

Dependendo do número de reutilizações, pode haver uma 
economia financeira considerável para o projeto e para possíveis 
projetos futuros também. 

                                 VANTAGENS - SISTEMA DE ESCORAMENTO CIRCULAR 

             INSTALAÇÃO NO LOCAL 

POÇO DE ESCORAMENTO CIRCULAR TÍPICO COM PAREDES 
CIRCULARES DE MÚLTIPLOS NÍVEIS 

EMPAREDAMENTO CIRCULAR TÍPICO COM TRÊS 
SEGMENTOS E TRÊS CONECTORES 

PAREDE CIRCULAR SENDO INSTALADA NO 
BUEIRO Nº 73 

PAREDE CIRCULAR INSTALADA 
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             INSTALAÇÃO NO LOCAL 

POÇO CIRCULAR PARA BUEIRO COM QUATRO NÍVEIS DE EM-
PAREDAMENTO APÓS A ESCAVAÇÃO FINAL 
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