
1 
 

 

 

  

Rio de Janeiro, 21 de setembro de 2011 

 

Rio 2016 - Porto Maravilha: Prefeitura inicia construção do Túnel da Saúde, o 
primeiro dos três túneis que preparam a Região Portuária para a demolição da 
Perimetral 

Abertura do túnel é a primeira obra da segunda fase do projeto Porto Maravilha, que 
prevê intervenções em área de 5 milhões de metros quadrados 

 

O Porto Maravilha entra, nesta quarta-feira, dia 21, em sua segunda fase de obras 
com o início da construção do Túnel da Saúde. A abertura do túnel é a primeira obra 
do Binário do Porto, via paralela à Avenida Rodrigues Alves que vai viabilizar a 
demolição da Perimetral, a partir de 2013. O túnel terá 70 metros de extensão e 
cruzará o Morro da Saúde. 

Além dele, estão previstos no projeto de mudança viária da Região do Porto outros 
dois túneis. O Túnel do Binário, que começa a ser construído em outubro, terá 1,1 
km e ligará a Rua Primeiro de Março à Via Trilhos – antiga linha férrea hoje 
desativada -, passando sob o Morro de São Bento e voltando à superfície na altura 
da Avenida Barão de Tefé. O Túnel da Via Expressa passará sob a Avenida Rodrigues 
Alves e sua construção terá início em novembro. Aliados, os três são fundamentais 
para absorver o fluxo de trânsito e permitir a demolição do Elevado. 

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. 
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As obras desta segunda fase do projeto Porto Maravilha serão executadas 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, realizados numa área de 5 milhões de metros quadrados e 
estimados em R$ 7,6 bilhões, não terão nenhum custo para a Prefeitura do Rio. 

 

Máquina sueca 

A obra de construção do Túnel da Saúde não causará mudanças imediatas, 
alterações ou transtornos no trânsito da Avenida Rodrigues Alves. A perfuração será 
feita com o Jumbo de perfuração Supermatic 315-150, um equipamento pesado 
para escavação de túneis em rocha. O nome não é por acaso: a máquina que dá 
início à obra tem 15,7m de comprimento, 2,5m de largura e 4,1m de altura 
distribuídos em 38 toneladas. 

Com três braços hidráulicos de perfuratrizes pneumáticas, a máquina veio da Suécia 
para trabalhar no Túnel da Saúde. Sua maior vantagem é a rapidez na perfuração e a 
precisão. Perfura 155m² e até 4,9m de profundidade sem sair do lugar, preparando a 
área para a colocação dos detonadores. No Rio, há quatro semelhantes ao Jumbo: 
dois estão nas obras da Transoeste (no túnel da Grota Funda) e dois na construção 
da Linha 4 do Metrô. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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