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1. RESUMO 

Um túnel imerso, em geral, consiste de vários elementos pré-fabricados em docas 

secas, que são transportados por flutuação até o local de assentamento, imergidos e 

conectados. Essa conexão é realizada em uma trincheira, dragada e tratada 

previamente, no leito do canal que servirá de ligação entre dois pontos. 

Atualmente existem 140 túneis imersos com fim de transporte pelo mundo, e outros 

45 com fim de serviço. A Holanda é a líder com 34, seguida dos EUA com 30 e o 

Japão com 28. No Brasil existe apenas um túnel de serviço. O primeiro para 

transporte de cargas e pessoas será o túnel de ligação entre Santos e Guarujá. 

2. INTRODUÇÃO 

Com a expansão socioeconômica e o consequente aumento do fluxo de transporte 

de pessoas e de mercadorias há uma necessidade de deslocamento cada vez maior 

e mais ágil entre pontos estratégicos. Para isto, comumente observa-se a utilização 

de pontes, balsas, túneis subterrâneos, entre outros, como solução para a ligação 

seca. Em alguns países têm-se optado por outro elemento construtivo como uma 

opção viável, ou até mesmo como única solução para alguns empreendimentos: o 

túnel imerso. 

No Brasil esta tecnologia é pioneira, porém, com auxílio de consultores 

especializados, pretende-se implantá-la na ligação entre Santos e Guarujá. A 

travessia de carros e caminhões na região atualmente é feita por balsas e rodovia, 

mas dada a necessidade de transporte de cargas pesadas, o aumento do volume de 

veículos e o tráfego de navios cargueiros, foram estudadas novas alternativas 

possíveis. 

3. OBJETIVO 

Estudo de túneis imersos como alternativa viável para o transporte de pessoas e 

cargas no Brasil, considerando seus aspectos relevantes de projeto e de método 

construtivo. Apresentação do caso da ligação seca Santos-Guarujá em túnel imerso. 

 



 

4. METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento do tema proposto foram efetuadas pesquisas bibliográficas 

com enfoque em estudos no exterior, aonde essa tecnologia já vem sendo 

implantada e grande parte dos profissionais especializados está localizada. Por essa 

razão, foi necessária a tradução técnica de alguns termos da engenharia. Serão 

explorados também os materiais existentes no Brasil e o primeiro projeto aprovado 

de túneis imersos no país. Para complementação, serão realizadas reuniões com 

profissionais envolvidos no projeto da ligação seca Santos-Guarujá e, com isso, 

deseja-se concretizar o estudo de caso. 

O material utilizado para aquisição de informações serão livros, monografias, teses, 

artigos, periódicos, trabalhos apresentados em congresso, dicionários, 

enciclopédias, sites e o projeto em estudo. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Em geral, a decisão do material a ser utilizado na fabricação dos elementos de um 

túnel imerso deve-se às experiências obtidas anteriormente, à mão de obra e ao 

preço do material existente na região onde se deseja sua instalação. Para túneis de 

concreto, são dois tipos usuais de seção dos elementos: seções monolíticas e 

seções segmentares. Um elemento monolítico mede entre 100 e 200 metros de 

comprimento, enquanto um elemento segmentar mede em torno de 20 ou 30 metros. 

No que se deve a seções em aço, pode-se dividi-las em “single shell”, “doubleshell” 

ou “sandwich” que são compostas por camadas de aço, concreto magro e concreto 

armado intercaladas entre si, diferenciando-se pela posição das camadas. 

A fabricação de ambos os túneis em aço e em concreto é realizada em indústrias 

navais, em pátio de moldagem ou em docas secas, atentando-se à 

impermeabilidade de toda a estrutura. Uma vez moldados, os elementos são 

transportados até o local onde o túnel estará localizado. Nele, o solo deve estar 

preparado para receber a estrutura do túnel. O processo usual de tratamento é a 

dragagem do solo do leito do corpo d’água com auxílio de dragas de sucção, 

formando uma trincheira. Então, é colocada uma fundação com o objetivo de 

regularizar o solo e transferir os esforços da construção. Esta pode ser fundação 



 

rasa, que é colocada na superfície do solo, ou fundação profunda. Após o 

assentamento dos elementos, estes são ligados entre si por meio de juntas de 

imersão que proporcionam tanto a propagação das forças entre eles quanto a 

impermeabilidade do local. São realizadas as últimas instalações e, finalmente, o 

túnel é reaterrado para proteger a estrutura do contato direto com a água. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Até o presente momento, entendemos que o tipo de material utilizado para 

elaboração do túnel imerso depende de vários fatores. Foi possível o estudo das 

técnicas inicialmente utilizadas e seu aprimoramento com os passar dos anos. Em 

geral, muitos túneis têm sido realizados em concreto, o que deve majoritariamente 

ao declínio da indústria do aço e à elevação de preço desse material. 

Este trabalho também indicou que a escolha de um túnel imerso é vantajosa em 

alguns casos, como em locais em que não há espaço para a construção de uma 

ponte ou um túnel escavado, em que a altura de passagem de meios de transporte é 

limitante ou em que solos que não apresentam grande resistência para a construção 

de um túnel escavado convencional. Porém, alguns aspectos para garantir sua 

durabilidade devem ser levados em consideração, como a vedação do túnel e os 

diversos tipos de juntas que o compõe. 
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