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Resumo – No dia 7 de novembro de 2016, a pista da BR-040, no km 81, sentido Rio de Janeiro, 
ficou totalmente interditada devido a uma erosão que causou a abertura de uma cratera e o 
desmoronamento de uma casa de três andares, além da interdição de cerca de 50 casas da 
comunidade do entorno. A Concer, concessionária da rodovia, contratou de forma emergencial os 
serviços técnicos de investigações da Hibbard Inshore Brasil por meio de ROV (veículo 
subaquático operado remotamente), com o objetivo de identificar as possíveis causas de tal 
erosão. 
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Abstract – On November 7, 2016, the BR-040 freeway, at km 81, in the direction toward Rio de 
Janeiro, was totally closed due to an erosion that caused a sinkhole and the collapse of a three-
story home. In addition, the sinkhole caused the evacuation of approximately 50 homes in the 
surrounding community. Concer, the operator of the BR-040 highway, issued an emergency 
contract for Hibbard Inshore’s ROV (remotely operated underwater vehicle) technical investigation 
services to identify the possible causes of such erosion. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A falta de manutenção e de monitoramento no túnel da Nova Subida da Serra - obra de 
duplicação da rodovia BR-040 - foram fatores determinantes para a abertura da cratera em 
Petrópolis, que causou o desmoronamento de uma casa de três andares e a interdição de mais de 
50 casas da comunidade local. A obra estava parada desde dezembro de 2016, e, no momento da 
abertura da cratera, o túnel se encontrava totalmente inundado de água pluvial. 

 

 

Figura 1: Imagem aérea da cratera às margens da BR-040, em Petrópolis-RJ. 

 

 

 

Figura 2: Imagem do interior do túnel. 
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2. REQUISITOS TÉCNICOS DA INVESTIGAÇÃO E RESULTADOS ESPERADOS 

 

2.1. Objetivo 

O objetivo da investigação era obter informações confiáveis sobre as causas dessa 
ocorrência, em tempo mais breve possível, sem colocar  a estrutura, o ambiente circundante e 
as pessoas em risco ulterior. 

 

2.2. Opções para executar a investigação 

Inicialmente, havia três opções para executar a investigação: 

• drenar a água pluvial infiltrada no interior do túnel para verificar um eventual colapso da 
estrutura; 

• enviar mergulhadores equipados para verificar a estrutura; 

• utilizar um ROV com o sensoriamento necessário para verificar e analisar o estado em 
que se encontrava a galeria. 

A opção de bombear a água pluvial infiltrada no interior do túnel foi logo descartada, por duas 
razões principais:  

a) o altíssimo custo da operação; 

b) a falta de pressão hidrostática na galeria poderia causar colapsos ulteriores ou 
desplacamentos em regiões geologicamente menos resistentes do túnel. 

 

Enviar mergulhadores, mesmo equipados com escafandro, não é uma opção segura, pois, 
além de não possuírem habilidades técnicas para inspeções em espaços confinados, espaços 
dessa magnitude são perigosos. 

 

Sendo assim, a utilização de um ROV com o sensoriamento necessário foi a única opção 
possível, com custo adequado, velocidade de execução e diagnóstico e garantia de segurança 
para a infraestrutura e as pessoas envolvidas, para verificar e analisar o estado em que se 
encontrava a galeria. 

 

3. OPERAÇÃO 

 

Após a chegada ao local e alguns brefings sobre a segurança da operação, a equipe da Hibbard 
Inshore Brasil realizou a preparação do local. 

Para identificar as anomalias presentes na galeria, o ROV estava equipado com os seguintes 
sensores: 

a) Forward Loocking Sonar: sensor de imagem que, com 45 graus de abertura, consegue 
levantar informações em tempo real, mesmo em águas turvas e escuras, sobre o estado 
em que se encontra a obra inspecionada. 

b) Scan Section Sonar: esse equipamento, chamado de sonar de secção, executa varreduras 
em 360 graus, de forma continuada. Essas varreduras são transformadas em secções 
transversais da obra inspecionada. 

c) Filmadora e lanternas: sistema composto por uma câmera de vídeo (de baixa 
luminosidade) acoplada a lanternas de LED, que pode ser direcionado por meio de um 
sistema basculante. 
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Além dos equipamentos acima descritos, o ROV estava preparado para executar a investigação 
até a distância de 1 quilômetro , com um cabo umbilical – de controle remoto – com um 
comprimento de pouco mais de 1 quilômetro. 

A tarefa mais crítica foi navegar com o ROV até o ponto do possível colapso, cerca de 700 metros 
a partir do ponto de entrada, controlando o risco de o cabo umbilical ficar preso nas várias 
ferragens e equipamentos espalhados no local. No momento em que a obra foi paralisada, várias 
ferragens e equipamentos ficaram abandonados na galeria. O cabo umbilical poderia ficar preso 
na mangueira do exaustor e nos corrimões nas laterais do túnel. 

 

 

Figura 3: Imagem do ROV no emboque da galeria, em que é possível observar o sonar de imagem 

(Forward Loocking Sonar) e a filmadora (em azul). 
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Figura 4: À esquerda, um frame do sonar de imagem destacando uma caixa de ferramentas 

(indicador azul) e, à direita, o sonar de secção varrendo a mesma caixa de ferramentas (indicador 

vermelho). 
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Figura 5: Na imagem, podem-se observar a mangueira do exaustor e os corrimões enquanto a 

equipe executava a inspeção do piso do túnel na região do lançamento do ROV. 
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Antes do lançamento do ROV, foi executada uma inspeção no piso da região do túnel que não 
estava totalmente inundada com um trator, para verificar a eventual presença de ferragens etc., 
que poderiam atrapalhar a investigação, machucar a equipe ou danificar o ROV. 

Após o lançamento, o ROV navegou até o ponto do colapso, levantando pequenas anomalias no 
trajeto, tais como caixa de ferramentas (Figura 4), ferragens, pedras etc. Chegando à região do 
colapso, o ROV, que envia os dados e as informações em tempo real para a central de controle, 
verificou que a altura do túnel estava começando a diminuir. Isso era um indicador de que, um 
pouco à frente, havia material bloqueando o túnel. 

Chegando à região da abertura da cratera, o ROV verificou que o túnel estava bloqueado, e o 
espaço entre o piso e a abóbada era de menos de um metro. 

 

 

Figura 6: Nessa imagem observam-se duas secções transversais do túnel: a primeira em região 

íntegra, e a segunda, à direita, na região do colapso. 

 

 

Figura 7: Sala de controle das operações do ROV. 

 

4. CONCLUSÕES 

Para essa investigação, o ROV proporcionou vantagem de competitividade econômica, rapidez 
para levantar informações e diagnosticar o estado da galeria e segurança para a infraestrutura e 
as pessoas.  
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