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TABELA: CARACTERÍSTICAS QUE INFLUENCIAM NA SUSTENTABILIDADE

MÉTODO DE ESCAVAÇÃO MÉTODOS NÃO DESTRUTIVOS 
(MND) TÚNEIS DE MULTI-UTILIDADE (MUT's)

Sem planejamento/desordenada
Exige planejamento/Rede 

organizada do ponto de vista 
da instalação

Exige planejamento/Rede totalmente 
organizada

Altos custos, porém quando O t ti t i l C t i d l d t di i iAltos custos, porém quando 
comparado aos demais, este é mais 

barato

O custo praticamente equivale 
ao método de escavação

Custo ainda elevado, mas este diminui 
bastante os custos com manutenção

Impacta diretamente o meio ambiente Danos ao meio ambiente 
reduzidos

Redução de cortes ou escavação no 
pavimento com mínimo impacto p reduzidos p p

ambiental

Grandes impactos no sistema viário Interferência mínima do tráfego Impede danos ao sistema viário e 
pavimentação

Ausência de legislação específica Ausência de legislação Ausência de legislação específicaAusência de legislação específica g ç
específica Ausência de legislação específica

Transtornos no comércio local e à 
população

Mínimo impacto no entorno em 
casos de manutenção Impacto nenhum no entorno

Ri d id t t Riscos de acidentes em Com inspeção de rotina, pode-se Riscos de acidentes e vazamentos escavações são minimizados
p ç , p

aumentar a segurança das instalações

Grande geração de resíduos 
provenientes das escavações

Pouca geração de resíduos, 
pois diminui o volume de 

escavações

Geração de resíduos, pois não há 
necessidade de escavações para fazer 

manutenção da redeescavações manutenção da rede

Manutenção da rede é dificultada, pois 
exige novas escavações Facilidade de manutenção

Grande facilidade de manutenção, pois 
possui acesso direto e independe da 

metereologia

D ã d b i l t ã
Obras de longa duração Prazos reduzidos e maior 

produtividade

Duração das obras para implantação 
requer um determinado período, porém 

a manutenção é rápida e eficaz
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