
 

Obras do Túnel da Saúde avançam 
Prefeito Eduardo Paes participa de procedimento de detonação no Morro da Saúde para a escavação de 

túnel da Via Binário do Porto 
 
Em nove meses de obra, o Túnel da Saúde chegou a 20% das escavações. Com previsão de conclusão 

em junho de 2013, este túnel de 70 metros faz parte da Via Binário do Porto, que terá 3,5 Km de extensão e 
será paralela à Avenida Rodrigues Alves. A via tem papel importante no novo sistema viário da Região 
Portuária: distribuir o trânsito no entorno do Centro e entre os bairros do Porto Maravilha.  

 
No dia 25 de junho, às 15h, o prefeito Eduardo Paes participa de procedimento especial de detonação 

para acompanhar o andamento das obras. A previsão da Concessionária Porto Novo, que executa obras e 
serviços da operação urbana Porto Maravilha, é a de que, nesta data, as escavações alcancem o outro lado 
do emboque. O Túnel da Saúde terá três faixas de rolamento de ida, três de volta e também servirá de 
passagem para o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT). 

 
Via Binário do Porto  
 
A Via Binário do Porto terá capacidade de transportar 4.500 veículos por hora em horários de pico. 

Quando o novo sistema viário da Região Portuária for concluído, este conjunto de ruas vai elevar a 
capacidade de tráfego dos atuais 7.600 veículos por hora para 10.500 veículos por hora em momentos de 
pico no trânsito. No conjunto, as vias Binário do Porto e Expressa (ampliação da Avenida Rodrigues Alves e 
construção de um túnel de 1.540 metros quadrados) vão elevar o número de faixas de rolamento de oito 
para 12, o que representa 50% de acréscimo em pistas. 

 
Além do Túnel da Saúde, o Túnel do Binário (1.480 metros) também integra o complexo da Via Binário 

do Porto. Começa na Rua Primeiro de Março, passa sob o Morro de São Bento e a Praça Mauá até 
desembocar na Rua Antônio Laje, próximo ao Moinho Fluminense. Deste ponto, segue em nível pela antiga 
Via Trilhos. A Via Binário do Porto terá três faixas de rolamento de ida, três de volta e uma calçada de 7 
metros de cada lado. 

 
Responsáveis pela conexão entre a Via Binário do Porto, Ponte Rio-Niterói e Linha Vermelha, as alças que 

farão a ligação da Via Binário do Porto ao Viaduto do Gasômetro estão em andamento desde o mês de abril. 
As intervenções – que ainda preveem 17 Km em ciclovias mais 30 Km de VLT – têm papel fundamental na 
melhora do trânsito na área. Sua conclusão, no início de 2013, torna possível iniciar a demolição do Elevado 
da Perimetral em abril.  

 
Continuidade das detonações 
 
As detonações para a escavação começaram no dia 2 de junho no Morro da Saúde e na Praça Mauá. O 

procedimento é executado de maneira planejada, controlada e segura. O plano de ação segue rigorosamente 
todas as normas de segurança e prevenção e é aprovado pelos órgãos de fiscalização e controle do 
município, estado e União: Cdurp, Geo-Rio, SC/Cor, CET-Rio, Ministério do Exército, SMAC, DFAE, Iphan, 
Defesa Civil, Inepac, CBMERJ e DNPM. A metodologia aplicada é conservadora para minimizar impactos. 



 

 
A partir do dia 25 de junho, segunda-feira, o procedimento interrompido durante a Rio+20 terá 

continuidade e deve ocorrer todos os dias, exceto aos domingos. No Túnel da Saúde, os horários serão 21h 
(dias de semana) e 15h (sábados). Na Praça Mauá,  área de construção de poço de serviço para o Túnel do 
Binário, os horários serão 5h e 21h45. 

 
 
 
Imagens do túnel e detalhes sobre o Sistema Viário  
Apresentação Sistema Viário  
Vídeo sobre as detonações  
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http://www.portomaravilha.com.br/conteudo/release/imagens.zip
http://www.portomaravilha.com.br/conteudo/release/apres.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=unA69tbQmuQ&feature=youtu.be
http://www.portomaravilha.com.br/web/esq/imprensa/sala_imprensa.aspx

