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1. RESUMO 
O trabalho a seguir consiste em um estudo referente à aplicação dos métodos 

executivos de construção de túneis: Tunnel Boring Machine (TBM), Cut and Cover, 

Cover and Cut, Drill and Blast e Pipe Jacking, com foco no New Austrian Tunneling 

Method (NATM), e como este se dá através de um estudo de caso de forma a 

apresentar as principais características do processo construtivo. 

 

2. INTRODUÇÃO  
Atualmente um dos grandes problemas de locomoção urbana ocorre devido à 

crescente quantidade de automóveis nas grandes cidades como São Paulo, onde 65% 

da população possui veículos automotores (IBGE, 2016). Por conta dessa saturação, 

é necessário encontrar meios alternativos para atender essa necessidade de 

locomoção, e uma alternativa interessante é exploração do meio subterrâneo. Esta é 

de fundamental importância por conta da grande ocupação superficial, pelos 

exorbitantes valores imobiliários de desapropriação e devido às interferências 

causadas por obras executadas a céu aberto. 

Como grande parte das obras de engenharia, os túneis podem ser considerados obras 

de arte, por conta de sua extensão, imprevisibilidade e dificuldade. Desde a primeira 

construção de túnel registrada, os processos construtivos vêm evoluindo e 

apresentando melhores resultados e maneiras de serem executados. 

 

3. OBJETIVOS 
O objetivo geral do presente trabalho consiste em analisar os principais métodos de 

construção de túneis, que são o New Austrian Tunneling Method (NATM), Tunnel 

Boring Machine (TBM), Cut and Cover, Cover and Cut, Drill and Blast e Pipe Jacking, 

discutindo suas vantagens e desvantagens. 

O objetivo específico é apresentar um estudo de caso de uma obra onde foi aplicado 

o método NATM, mostrando suas principais características e etapas de construção, 

instrumentação de controle, tratamento e condicionamento do maciço, assim como 

patologia e as devidas soluções encontradas ao longo da execução do túnel.  

 

 



 

4. METODOLOGIA 
A metodologia do trabalho tem como objetivo o entendimento dos métodos 

construtivos dos túneis, principalmente do New Austrian Tunneling Method (NATM), 

juntamente com a aplicação do mesmo em um estudo de caso. Esse método foi 

desenvolvido entre os anos de 1957 e 1965, promovendo o uso dos benefícios do 

concreto projetado, que na época trazia grandes novidades tecnológicas. Com o 

passar do tempo, o NATM foi se desenvolvendo cada vez mais, devido ao fato de ser 

um método observacional, que significa que necessita de acompanhamento contínuo 

e monitoramento dos deslocamentos e deformações do maciço. Esse monitoramento, 

através de observações instrumentadas, define qual será a continuidade da 

escavação, servindo como influenciador nas tomadas de decisão. 

Ao estudar esse método, o trabalho se aprofunda em seu conceito, suas investigações 

geológicas e geotécnicas, escavações, suporte, instrumentações de controle e 

sequência executiva. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 
De início, realizou-se uma pesquisa bibliográfica a fim de coletar material tais como 

livros, trabalhos de conclusão de curso, teses de mestrado e doutorado, artigos, 

publicações técnicas e catálogos de empresas tuneladoras, para que fosse possível 

acumular conhecimento suficiente sobre o tema abordado. 

Em seguida, explicou-se brevemente a história das construções de túneis no Brasil e 

no mundo. Depois, foram descritas as metodologias de construção de túneis 

existentes e comuns na atualidade, sendo elas o Tunnel Boring Machine (TBM), Cut 

and Cover, Cover and Cut, Drill and Blast e Pipe Jacking, e principalmente o 

detalhamento do New Austrian Tunneling Method (NATM), que será abordado no 

estudo de caso a ser realizado. 

 
6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Como resultados preliminares, o trabalho já apresenta um comparativo entre todas as 

metodologias de escavação e construção de túneis analisadas no projeto. O passo 

seguinte consiste no estudo de caso a ser considerado, onde se aplica o método de 

estudo principal, o NATM. 
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