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1. RESUMO 

Neste trabalho foi realizado o estudo da obra do túnel imerso Santos-Guarujá 

cuja construção é necessária devido à saturação das ligações existentes. Seu 

enfoque foi o detalhamento dos métodos construtivos do túnel, em especial da doca 

seca, local utilizado para execução dos pré-moldados de concreto e seu 

planejamento preliminar, realizando-se para isso a estrutura analítica de projeto, 

rede de precedências, e ainda o dimensionamento de equipamentos necessários na 

construção da doca seca.	  

2. INTRODUÇÃO 

Este trabalho apresenta o detalhamento de todas as atividades e dos métodos 

construtivos empregados na construção da doca seca na obra Santos-Guarujá. 

Após este detalhamento foi realizada a estrutura analítica de projeto (EAP) da 

doca seca, um organograma com as principais atividades necessárias para a 

construção da mesma. 

3. OBJETIVOS 

 Este trabalho visa analisar as principais metodologias construtivas empregadas 

na execução do túnel imerso Santos-Guarujá e realizar o planejamento preliminar da 

doca seca utilizada para construção dos módulos pré-moldados, através da 

execução da estrutura analítica de projetos, rede de precedências, e 

dimensionamento de equipamentos para cumprimento do prazo estipulado pela 

Dersa na construção da doca seca. 

4. METODOLOGIA 

Inicialmente foi efetuada uma pesquisa bibliográfica sobre túneis imersos 

existentes, a fim de se utilizar da experiência e material acadêmico disponível na 

análise do túnel imerso Santos – Guarujá. A partir disso, foi realizado o 

detalhamento dos métodos construtivos utilizados nesta obra, utilizando-se do 

projeto básico existente. 

Foi realizado então, o planejamento da obra, através da estrutura analítica de 

projeto e será elaborada a rede de precedências das atividades. 



Após essa etapa será efetuado o dimensionamento de máquinas e equipes 

necessárias para o cumprimento da duração estabelecida no Relatório de Impactos 

ao Meio Ambiente para a construção da doca seca (DERSA, 2013), buscando 

informações com empresas especializadas. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Com o grande crescimento da baixada santista as ligações atuais estão 

saturadas, sendo necessária uma nova ligação seca. Para tanto foram estudadas 

diversas possibilidades e os projetos em ponte e túnel em NATM não foram viáveis 

devido às condições da região, sendo o túnel imerso a opção mais viável. (DERSA, 

2013). 

O túnel imerso que fará a ligação entre Santos e Guarujá será de concreto pré-

moldado segmentado. Estes módulos terão 140 m de comprimento divididos em 7 

segmentos de 20 m. Sua seção transversal possui cerca de 37 m de largura e 10,6 

m de altura. Cada um possui duas células laterais para tráfego de veículos e uma 

central para pedestres e ciclistas. Será utilizado concreto auto-adensável de 40 

MPa, concretado com um sistema de resfriamento. Sua concretagem será 

executada em uma doca seca que posteriormente será utilizada na construção de 

um túnel escavado de ligação ao túnel imerso. (SILVA, PEREIRA E ITO, 2014) 

Para a construção da doca seca será realizada a escavação do terreno até a 

cota de trabalho de -12,50 m. Para tal, inicialmente será realizada a regularização do 

terreno, e posteriormente executada as paredes diafragma de contenção. Tais 

paredes são formadas por uma seção “T” e são escavadas com hidrofresa e clam-

shell. As paredes são travadas por 3 níveis de escoramento metálico que são 

colocados de acordo com a profundidade escavada. Após essas etapas será 

realizada a concretagem dos módulos e então, a doca seca será inundada e os 

módulos serão equipados com flutuadores, para serem rebocados até o local de 

imersão.  

Em parte do subsolo da doca será executada a técnica de Jet Grouting visando 

reduzir os recalques devido à sobrecarga dos módulos no solo. Este processo dará 

origem a colunas cilíndricas de concreto com 4 m de profundidade nas regiões 

próximas às paredes diafragma e 2 m de profundidade na região central da doca.  



6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A estrutura analítica de projeto (EAP) é a forma em que se dividem as tarefas de 

um empreendimento em pequenos pacotes de trabalho, suficientemente pequenos 

para que se possa controlá-los, mas não tão pequenos a ponto de não poderem ser 

medidos. (DINSMORE,1992). Através da pesquisa realizada sobre o túnel em 

estudo foi possível realizar a EAP de sua doca seca, mostrada na figura 1. 

Figura	  1:	  Estrutura	  Analítica	  

	  

FONTE:	  Elaborado	  pelo	  alunos	  

Após o detalhamento das técnicas construtivas do túnel Santos-Guarujá e 

elaboração da EAP, o trabalho prosseguirá com o planejamento da doca seca, 

elaborando a rede de precedências das atividades e o dimensionamento de 

equipamentos necessários para execução da doca seca no prazo estipulado pelo 

Dersa. 
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