
              

 

Prefeito Eduardo Paes dá início à construção do Túnel do Binário - 

 o segundo dos três túneis que preparam a Região Portuária para a demolição da Perimetral 

A abertura do Túnel do Binário nesta quinta-feira, dia 13 de outubro, é a segunda grande obra da Fase 2 do 
projeto Porto Maravilha, que prevê intervenções em área de 5 milhões de metros quadrados (m2). O Porto 
Maravilha dá continuidade à construção da Avenida do Binário, paralela à Avenida Rodrigues Alves, que vai 
viabilizar a demolição da Perimetral a partir de 2013 e terá dois túneis no percurso. A primeira intervenção 
para construir a nova via se deu no dia 21 de setembro, quando o prefeito Eduardo Paes participou do início 
das obras do Túnel da Saúde, que terá 70 metros de extensão sob o Morro da Saúde.  

As obras do túnel do Binário partem da abertura do “Poço de Ataque” na Praça Mauá, área que concentra a 
saída e a entrada de material. 

Este túnel terá 1.100 metros de extensão, 24 metros de profundidade e começará na Avenida Primeiro de 
Março em rampa após a esquina da Rua Visconde de Inhaúma. Ele passará sob a Rua Dom Gerardo, por debaixo 
do Morro do São Bento, da Praça Mauá, e seguirá entre os Museus de Arte do Rio e o prédio da Polícia Federal. 
Continuará no trecho da antiga Via Trilhos e voltará à superfície na altura da Rua Barão de Tefé. 

Serão dois “Poços de Ataque”, um na  Praça Mauá e outro na Rua Primeiro de Março. Nesta quinta-feira, será 
aberto o primeiro poço na Praça Mauá, que já está fechada com tapumes para as obras desde a semana passada. 

O terceiro túnel será o da Via Expressa. Ele fará parte da avenida que substituirá a Rodrigues Alves e sua 
construção terá início em novembro. Aliados, os três túneis são fundamentais para absorver o fluxo de trânsito 
e permitir a demolição do Elevado da Perimetral. 

Mudanças viárias são o marco da requalificação da Região Portuária 

Um marco na requalificação, as mudanças viárias vão transformar profundamente a região. Com três pistas em 
cada sentido e 3,5 km de extensão, o Binário do Porto vai assumir o papel de via de distribuição do tráfego ao 
longo da Região Portuária. Aproveitando-se das antigas rotas dos trens que cruzavam a região dos armazéns, 
ele vai conectar as ruas Equador e General Luís Mendes de Morais e também as avenidas Venezuela e Barão de 
Tefé. O Elevado da Perimetral, hoje com várias saídas para o centro da cidade, será parcialmente demolido. A 
Avenida Rodrigues Alves, que recebe o fluxo da Avenida Brasil e da Ponte Rio-Niterói, também passará por 
grande alteração, deixando de oferecer saídas em sequência e transformando-se numa via expressa. Ela 
ganhará mais uma faixa em cada sentido para ampliar a capacidade de tráfego em mais de 50%. Assim, quem 
sai do Centro com destino à Avenida Brasil, Região Serrana, Niterói ou Região dos Lagos terá um caminho 
direto, sem interrupções. 

As obras desta segunda fase do projeto Porto Maravilha serão realizadas pelo Consórcio Porto Novo na maior 
Parceria Público-Privada do Brasil. Financiadas pela venda dos Cepacs (Certificados de Potencial Adicional de 
Construção), as intervenções e serviços, estimados em R$ 7,6 bilhões, não terão nenhum custo para a Prefeitura 
do Rio 



 

CONHEÇA OS NOVOS TÚNEIS DA REGIÃO PORTUÁRIA  

QUE VÃO ALTERAR SIGNIFICATIVAMENTE O TRÁFEGO: 

  

Na Avenida do Binário – Via de 3,5 Km que vai unir a Avenida Francisco Bicalho à Rua Primeiro de Março, 
fazendo a distribuição do tráfego na Região Portuária, papel que hoje é dividido entre a Avenida Rodrigues 
Alves e o Elevado da Perimetral. 

Túnel da Saúde 
Início da construção: 21 de setembro 
Extensão – 70 metros 
 
Túnel do Binário 
Início da Construção: 13 de outubro 
Extensão – 1.100 metros 
 
Na Via Expressa – Será construída onde hoje está a Avenida Rodrigues Alves, unindo as principais entradas 
para o Centro à Rua Primeiro de Março. Ela será uma rodovia expressa, fazendo com que os motoristas que 
pretendem chegar ao Centro não precisem dividir espaço no trânsito com os que circulam internamente pela 
região. 

Túnel da Via Expressa 
Início da Construção – 11 de novembro 
Extensão – 2.500 metros 
 
 
Luciene Braga  -  Assessora de Imprensa Porto Maravilha 

Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro S/A - CDURP  

Contatos:  +55  21  2976-6640,  2976-6656  e  8909-1623  • lubraga@cdurp.com.br 

Rua  Gago Coutinho 52, 5º andar  •  Laranjeiras   •  CEP 22.221-070  •  Rio de Janeiro - RJ 

Cadastre-se para receber avisos de pauta e comunicados em:  http://www.portomaravilha.com.br/web/esq/imprensa/cadastro.html 
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