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Angola já tem disponível tecnologia para instalar tubos sem abertura de
vala
Constrói-Angola

Luanda – Angola já tem disponível tecnologia que permite
instalar tubos sem ser necessário a abertura de valas,
como tem estado a acontecer nos últimos anos. A
iniciativa é da empresa, com representação no país,
“Toupeira Verde”, que apresentou a inovação, neste fimde-semana, na Feira Internacional de Construção, Obras
Públicas e Materiais.
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A técnica de instalação de tubos sem abertura de vala
utilizada actualmente na Europa, consiste na instalação
da tubagem, sem abertura de vala, num processo que
demora um dia ou uma noite, disse à Angop o gerente da

empresa, José André.
Segundo afirmou, para tal, recorre-se a uma máquina especialmente vocacionada para o efeito,
dotada da mais alta tecnologia, que permite dirigir, recorrendo a uma sonda, assim como perfurar
em todos os tipos de terreno incluindo rocha.
Explicou que “a máquina é instalada à superfície numa das extremidades do furo a realizar e
mantém-se imóvel até ao final do trabalho. Recorrendo a uma broca com uma sonda incorporada
realiza-se o furo guia que marcará a direcção do tubo a ser instalado,
esta é a primeira de três fases do processo”.
Após realizado o furo guia, prosseguiu o gestor, este é alargado até ao diâmetro pretendido, um
pouco maior que o diâmetro do tubo a ser instalado, estamos perante a segunda fase do
processo.
Realçou que “uma vez terminado o furo é instalado o tubo, sem necessidade de cortar o trânsito,
repor pavimento ou incomodar as populações, tem apenas que haver um pequeno buraco em
cada uma das duas extremidades do furo, concluindo assim a terceira e última fase do processo
de perfuração horizontal dirigida”.
Aberta quinta-feira, a Feira Internacional de Construção, Obras Públicas e Materiais “ConstróiAngola 2009” tem encerramento marcado para domingo.

