
 

 

Prefeitura anuncia plano de escavação 
dos túneis da Via Binário do Porto  

 
A Prefeitura, por meio da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio 

de Janeiro (Cdurp), da CET-Rio e da Concessionária Porto Novo, anuncia o plano de 

intervenções nas obras da Via Binário do Porto. A partir de sábado, dia 2 de junho, começam 

as detonações para dar continuidade à escavação nos túneis da Saúde e do Binário, que fazem 

parte do novo sistema viário da Operação Urbana Porto Maravilha. O cronograma foi definido 

levando em conta períodos de menor movimento no Centro para reduzir o transtorno a 

motoristas e pedestres.  

 

As duas frentes de obras que passarão pelo processo são: Praça Mauá e o Morro da Saúde.  

 

Na Praça Mauá, no poço de serviço que terá 33 metros de profundidade, as detonações 

acontecerão nos dias 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9 de junho às 5h e 21h45. Nos dias 6 e 10 de junho serão 

somente às 5h e, no dia 11 de junho, às 21h45. No Morro da Saúde, o processo acontecerá nos 

dias 2, 3, 7, 8, 9 e 10 de junho às 15h e, nos dias 4, 5 e 11, às 21h. 

 

Cerca de 20 a 30 minutos antes do procedimento, a população será alertada por meio de 

sirenes. Em seguida, operadores e controladores de tráfego farão o bloqueio temporário de 

trânsito nas vias do entorno para veículos e pedestres.  

 

A detonação é feita 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 será conservadora para minimizar os impactos aos cariocas. 

 

USO DE SIRENES 

Em cada frente de obra, o processo é dividido em etapas e sinalizado pelo toque de sirenes.  

1) O primeiro toque confirma que a detonação será efetuada naquele dia. Ele é acionado 

aproximadamente 20 minutos antes do início e marca o começo da mobilização para 

os bloqueios.  



 

2) A segunda sirene é um alerta de que o bloqueio de trânsito de veículos e do fluxo de 

pedestres no entorno foi efetuado.  

3) O terceiro toque indica o início efetivo da detonação.  

4) O quarto e último ocorre após a detonação e, após avaliação dos funcionários, sinaliza 

a liberação dos bloqueios de trânsito e de passagem dos pedestres no perímetro.  

 

SIMULAÇÕES 

Técnicos já vêm promovendo treinamentos por meio de simulações nos dois pontos de 

detonação, com a participação de moradores, pedestres e motoristas. 

 

RUAS QUE SERÃO BLOQUEADAS NO MOMENTO DA DETONAÇÃO: 

No entorno do Túnel da Saúde: 

 Avenida Rodrigues Alves, sentido Centro, na altura da Rua Rivadavia Correia. 

 Avenida Rodrigues Alves, sentido Avenida Brasil, na altura da Rua Antonio Lage. 

 Rua Rivadavia Correia, na altura da Cidade do Samba. 

 

No entorno da Praça Mauá: 

 Avenida Rodrigues Alves, sentido Centro, na altura do prédio da Polícia Federal. 

 Avenida Rio Branco, sentido Praça Mauá, na altura da esquina com a Rua Dom 

Gerardo. 

 Avenida Venezuela, na altura da esquina com a Rua Sacadura Cabral. 

 Rua Sacadura Cabral, na altura da esquina com a Avenida Venezuela. 

 Rua Acre, na esquina com a Avenida Rio Branco. 

 

Perimetral: 

O trânsito no Elevado da Perimetral terá interdição diferenciada nos dois sentidos, buscando a 

menor interferência possível. O fluxo será retido por um comboio operado pela equipe de 

tráfego da Porto Novo, que seguirá pela Perimetral em velocidade baixa (40Km/h). Desse 

modo, a retenção gerada pelo bloqueio será suficiente para prover segurança sem a 

necessidade de fechamento integral do viaduto. 

 

A Concessionária Porto Novo, com apoio da CET-Rio, da Guarda Municipal e da Secretaria 

Municipal de Ordem Pública (Seop) e a Defesa Civil, destacou 13 veículos, 75 profissionais, 12 

Painéis de Mensagens Variáveis e 200 equipamentos para toda a operação. Os operadores de 

tráfego conduzirão os bloqueios no trânsito e na passagem de pedestres, além de fornecer 

orientação aos motoristas sobre os desvios no local. Na obra, agentes de segurança estarão 

presentes para evitar riscos de incidentes.  



 

 

 

 

 

 

MONITORAMENTO E INSTRUMENTOS DE SEGURANÇA 

 

A Concessionária Porto Novo coordenou 170 vistorias cautelares exigidas legalmente e 

acompanhadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Esse 

procedimento registra o estado de conservação dos imóveis na área de influência das 

detonações. Instrumentos instalados no entorno das obras fazem uma leitura diária do 

comportamento das edificações.  

 

No Morro da Saúde, a concessionária implantou 58 marcos superficiais e tassômetros, 

instrumentos que medem a movimentação do solo. Outro recurso adotado é o sismógrafo, 

que monitora a velocidade de propagação das vibrações na rocha. 

  

Apenas os moradores de 22 apartamentos do Bloco 5 do condomínio localizado no Morro da 

Saúde precisarão deixar suas casas no momento das detonações. A Concessionária Porto Novo 

promoveu campanha de esclarecimento sobre cuidados necessários ao processo e prestará 

apoio e assistência durante a obra. 

 

IMPORTÂNCIA DA VIA BINÁRIO DO PORTO 

 

O Estudo de Impacto de Vizinhança da Operação Urbana Porto Maravilha demonstra que a 

capacidade de tráfego no Elevado da Perimetral já ultrapassou o ideal de 2.000 veículos por 

hora por sentido. Hoje, a contagem chega a mais de 4.753 veículos em direção ao Centro, com 

119% a mais do que o regular. Rumo à rodoviária, trafegam 4.255 veículos, excedendo a 

capacidade em 106%.  

 

As vias Binário do Porto e Expressa (Avenida Rodrigues Alves modernizada e ampliada) 

aumentarão a capacidade do fluxo de veículos em quase 40%, superando o sistema atual. O 

conjunto Avenida Rodrigues Alves e Perimetral, que hoje recebe 7.600 veículos por hora, em 

momentos de pico, será substituído pelas duas novas vias com estrutura para comportar 



 

10.500 veículos por hora a partir de 2016. O novo sistema terá, ainda, a complementação de 

seis linhas em 30 Km de Veículo Leve sobre Trilhos (VLT). 



 

 

PROCEDIMENTO PRAÇA MAUÁ MORRO DA SAÚDE 

Importância A Via Binário do Porto será responsável pela distribuição interna do trânsito na 

Região Portuária.  

Frente de obra Construção do Poço de Serviço do 

Túnel do Binário, que faz parte da Via 

Binário do Porto. Terá 1.480 metros de 

extensão – parte significativa dos 3,5 

quilômetros da via que será paralela à 

Avenida Rodrigues Alves. O poço terá 

33 metros de profundidade e servirá 

para a passagem de homens e 

material da obra 

Perfuração do Túnel da Saúde, que 

também faz parte da Via Binário do 

Porto e terá 70 metros de extensão. 

Esse túnel terá duas pistas com três 

faixas de rolamento cada. Além disso, 

servirá de passagem para o Veículo 

Leve sobre Trilhos (VLT) 

Quantidade de detonações por 

dia 

Duas vezes Uma vez 

Horário e dias 2, 3, 4, 5, 7 e 9 de junho 5h e 21h45 

6 e 10 de junho 5h 

11 de junho 21h45 

2, 3, 7, 8, 9 e 10 de junho às 15h 

4, 5 e 11 de junho às 21h 

Será preciso evacuar ruas com 

bloqueio de veículos e 

pedestres? 

Sim, em um raio de 300 m 

As pessoas terão que deixar 

suas casas ou escritórios? 

Não  Sim, apenas moradores de um bloco 

do condomínio no Morro da Saúde 

Percepção da população 

próxima às obras  

Ouvirá o barulho e sentirá a vibração. Não será um incômodo contínuo, mas 

restrito ao momento da detonação. 

Monitoramento Técnicos especializados munidos de equipamentos de controle, como 

sismógrafos, vão monitorar todo o processo para garantir a segurança da 

comunidade e do meio ambiente.  À medida em que a escavação avança, esses 

transtornos serão reduzidos. 

Lançamento de detritos Uma manta especial será instalada para proteger a área da poeira, lançamento 

de detritos e propagação do som. 

Prevenção Apoio da Defesa Civil 

Assessoria de Imprensa:  

Luciene Braga - Cdurp- – lubraga@cdurp.com.br 2976-6656 e 8909-1623  
Cintia Magalhães  - Porto Novo – cintia.magalhaes@comunicacaomais.com.br 2507-8609 e 9199-2505 
Vera Ferreira – CET-Rio – vferreira.smtr@pcrj.rj.gov.br 8909-1056  

mailto:lubraga@cdurp.com.br
mailto:cintia.magalhaes@comunicacaomais.com.br
mailto:vferreira.smtr@pcrj.rj.gov.br


 

Prefeito Eduardo Paes: Rafael Lisbôa: 2976-1045 / 8909-1245, Sérgio Braga: 2976-2065 / 8909-1227, 
Carol Medeiros: 2976-3175 / 8909-180, Natalia von Korsch: 2976-1375 / 8909-1849, Priscylla Almawy: 
2976-2984 / 8909-2534 , Leonardo Borges: 2976-1940 / 8498-9445 e  Erika Rosental: 2976-1940 / 7640- 
Luciene Braga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assessoria de Imprensa Porto Maravilha 

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

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

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

Cadastre-se para receber avisos de pauta e comunicados 

http://www.portomaravilha.com.br/web/esq/imprensa/sala_imprensa.aspx

