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1. RESUMO 

Este trabalho consiste na análise de um túnel imerso para a ligação das cidades 

Santos e Guarujá. O objetivo é a análise estrutural dos elementos pré-moldados do 

túnel e do processo construtivo. Atualmente, a travessia nessa região é feita por meio 

de balsas e pela rodovia Cônego Domênico Rangoni, porém a mobilidade urbana é 

crescente na região (conforme dados da Pesquisa de Origem e Destino de 2012) e 

essas travessias são insuficientes. 

Além disso, um dos fatores mais importantes a se considerar para a construção 

desse túnel é a intensa atividade portuária do Porto de Santos. Este é o maior da 

América Latina e, segundo a CODESP, a movimentação de cargas é crescente, 

passando de 83 milhões de toneladas em 2009 para 135,2 milhões de toneladas de 

carga em 2018. Os estudos desse projeto foram iniciados em 2011, porém pela crise 

econômica sofrida pelo país este ficou estagnado devido à falta de verbas. 

Para a análise estrutural o dimensionamento do túnel foi baseado no livro 

Immersed Tunnels (LUNNISS E BABER, 2013) e nas normas ABNT NBR 6118, NBR 

8681 e NBR 7188. Foi definida a seção transversal do túnel e os carregamentos 

levantados foram: ações permanentes (peso próprio, forças hidrostáticas, e forças 

para a segurança quanto a flutuabilidade do túnel, protensão e retração) e ações 

variáveis (carga devido aos veículos, variação de nível d’água e de temperatura). A 

partir disso, por meio do software STRAP a análise estrutural foi feita, determinando 

assim os esforços na estrutura, as quantidades de armadura do concreto simples e 

do protendido necessárias e analisando as fases do método construtivo.  

 

2. INTRODUÇÃO 

A mobilidade urbana no Brasil necessita de melhorias e de investimento em 

obras de infraestrutura, principalmente nos grandes centros, devido ao crescimento 

populacional. Essa necessidade é evidente na travessia entre as cidades de Santos e 

Guarujá no estado de São Paulo. Atualmente as formas de travessia entre essas 

cidades são por meio de balsas ou pela rodovia Cônego Domênico Rangoni. Porém, 

nos últimos anos, houve um crescimento desordenado do tráfego na travessia 

tornando-a insuficiente.  

 De acordo com o jornal A Tribuna, de 2009 a 2016 esse crescimento foi de 

44%, atingindo 23 mil usuários de balsas por dia útil. Algumas pesquisas apontam que 

o crescente e maior deslocamento de pessoas na Região Metropolitana da Baixada 



Santista (RMBS) ocorre em Santos e Guarujá. Além disso, essa região é muito 

importante para a atividade econômica do país pois o Porto de Santos é responsável 

por 25% das exportações, segundo a CODESP (Companhia de Docas do Estado de 

São Paulo).  

Diversas alternativas de percurso foram analisadas, incluindo pontes, túneis 

imersos e melhorias no sistema de balsas. Devido à proximidade da Base Aérea de 

Santos e do fluxo de navios de grande porte pelo canal, as alternativas de pontes 

tornaram-se inexequíveis pela altura máxima do seu mastro e altura livre necessária 

para a passagem dos navios. Da mesma forma, o aumento da quantidade de balsas 

também não é uma solução viável devido a interferência que provocaria na atividade 

portuária. Dessa forma, o túnel imerso apresenta mais vantagens em relação as 

outras alternativas (ITO; PEREIRA; SILVA, 2014). 

Do túnel imerso entre Santos e Guarujá estudos, projetos básicos e seu 

consórcio foram realizados. Porém, devido à crise econômica sofrida pelo país e falta 

de verbas do Estado de São Paulo o projeto ficou estagnado. No Brasil a implantação 

de um túnel imerso é uma tecnologia inédita, porém é um conceito comum ao redor 

do mundo. Atualmente, há 180 túneis imersos no mundo (LUNNISS; BABER, 2013, p. 

1). O presente trabalho visa a busca pelo desenvolvimento desse tema no país, por 

meio do estudo do dimensionamento estrutural e do método construtivo desse túnel 

imerso. 

 

3. OBJETIVOS 

 O objetivo deste trabalho é analisar a estrutura de um túnel imerso para a 

ligação entre as cidades de Santos e Guarujá, realizar o dimensionamento estrutural 

dos seus elementos de concreto e estudar seu método construtivo. 

 

4. METODOLOGIA 

 Em 2011, foram iniciados pelo DERSA (Desenvolvimento Rodoviário S.A), 

órgão responsável pelo projeto, os estudos prévios para o projeto do túnel imerso 

Santos-Guarujá, chamado de Projeto Prestes Maia. Dentre esses estudos 

destacaram-se as demandas de tráfego (tanto viário quanto navegável), as análises 

das alternativas construtivas e a definição da melhor localização para o túnel. Em 

seguida, foi efetuada uma licitação em que três grandes empresas do Brasil foram 

classificadas para a realização do projeto básico. Porém, após este, devido à falta de 



verba pela crise econômica no país, o projeto está estagnado. Para este presente 

trabalho algumas informações e dados foram obtidos desse projeto básico. 

 Esse túnel ligará o bairro de Outeirinhos, em Santos, e Vicente de Carvalho, 

no Guarujá. O túnel, em concreto armado com concreto C40 (𝑓𝑐𝑘 = 40 𝑀𝑃𝑎), terá 

extensão total de 1790 metros, sendo 840 metros de túnel imerso e 950 metros de 

rampas de acesso e túnel de aproximação. A profundidade mínima do túnel é de 21 

metros para que as exigências de navegação (calado mínimo) do porto sejam 

atendidas. 

Para o tráfego de veículos, o túnel terá 3 faixas de rodagem de 3,50 metros 

cada e em cada sentido e, para pedestres, ciclistas e instalação dos sistemas de 

iluminação, ventilação, entre outros, haverá uma passagem com 5 metros de largura, 

entre as vias. A parte imersa do túnel será aterrada e terá 6 elementos de concreto 

pré-moldado. Cada um deles composto por 7 segmentos, de 20 metros cada um. 

O dimensionamento do túnel foi feito por meio do software STRAP – Sistema 

de Análise Estrutural (SAE). A partir dos dados descritos acima obtidos do projeto 

básico do consórcio entre Engevix, Planservi e Themag (ITO; PEREIRA; SILVA, 

2014), foi definida a seção transversal do túnel conforme Figura 1. 

 

Figura 1: Seção transversal adotada, com dimensões em centímetros. 

 

FONTE: Os Autores. 

 

De acordo com a norma ABNT NBR 8681/2003 (Ações e Segurança nas 

Estruturas – Procedimento) e baseado no livro Immersed Tunnels (LUNNISS E 

BABER, 2013), foram definidas as cargas. As ações permanentes na estrutura são 

divididas em diretas e indiretas. As permanentes diretas são: peso próprio, forças 

hidrostáticas, lastro permanente, acabamentos e instalações. Já as permanentes 



indiretas correspondem as forças de protensão das armaduras, aos recalques da 

fundação e a retração do concreto.  

As ações variáveis normais consideradas para o dimensionamento estrutural 

foram devido aos veículos, a variação de temperatura, a variação do nível d’água do 

canal em questão e a ondas de correntes frequentes. Para este dimensionamento 

inicial as ações excepcionais não foram consideradas na análise. Estas incluem as 

cargas de impacto de navios e de âncoras no túnel, a movimentação de hélices das 

embarcações, explosão, incêndio e inundação da estrutura. 

O túnel será completamente aterrado, nas laterais e na parte superior. Para o 

solo do aterro lateral foi adotada areia grossa com peso específico médio de 

𝛾𝑎𝑟𝑒𝑖𝑎 𝑔𝑟𝑜𝑠𝑠𝑎 = 1,5 𝑡𝑓/𝑚³, ocasionando um carregamento trapezoidal. Já o aterro 

superior não foi considerado como um carregamento, pois este pode não ter as 

mesmas dimensões ao longo do tempo (devido a correntezas e movimentação de 

navios) e é favorável à flutuabilidade do túnel. Esse aterro superior é constituído de 

pedra rachão com peso específico médio 𝛾𝑝𝑒𝑑𝑟𝑎 𝑟𝑎𝑐ℎã𝑜 = 1,4 𝑡𝑓/𝑚³ e a altura de 2 

metros. 

Outra importante consideração é o solo da base, da fundação do túnel. Devido 

ao empuxo ativo do solo na base do túnel foram utilizadas molas para representá-lo 

na modelagem da estrutura no software. E, para que estas efetivamente representem 

o solo seu coeficiente deve ser o próprio empuxo ativo do solo que depende do tipo 

de solo. Para o projeto, sabe-se que os condicionantes geológico-geotécnicos na 

região da construção, identificados no estudo geotécnico, foram sedimentos flúvio-

lagunares, camadas arenosas e argilas transicionais com intercalações arenosas. 

Logo, de acordo com Aoki e Velloso (1975), o coeficiente de empuxo ativo do solo 

adotado para solos argila arenoso-siltosa foi de 𝐾 = 0,3 𝑡𝑓/𝑚³. 

Em relação ao efeito da água na estrutura, que resulta nas forças hidrostáticas, 

foram considerados o peso da água sobre a estrutura e a subpressão inferior de água. 

Para tanto, foram considerados a profundidade do túnel, do nível mínimo de água do 

canal até a face superior e a inferior do túnel, respectivamente, e o peso específico 

médio da água de 𝛾á𝑔𝑢𝑎 = 1,0 𝑡𝑓/𝑚³. 

 

 

 



5. DESENVOLVIMENTO 

As características de ocupação da RMBS foram analisadas de acordo com 

dados do Governo do Estado de São Paulo, com o CODESB (Conselho de 

Desenvolvimento da RMBS) e a AGEM (Agência Metropolitana da Baixada Santista). 

A região ocupa 1% da área do Estado de São Paulo, tem 1,8 milhões de moradores 

fixos (SEADE, 2015) (o que corresponde a 4% da população do estado e chega a 5 

milhões nas épocas de alta temporada). A economia da região se deve principalmente 

ao Porto de Santos, ao Polo Industrial de Cubatão e ao turismo. Essas atividades 

fazem com que a região seja responsável por 2,7% do PIB estadual e 1,2% do 

nacional.  

Já a mobilidade urbana da região foi avaliada pela Pesquisa Domiciliar de 

Origem de Destino (Pesquisa OD), a qual faz parte da Política Estadual de 

Planejamento dos Transportes Metropolitanos e é imprescindível para o crescimento 

de projetos viários viáveis e vantajosos para uma região. Nessa pesquisa os hábitos 

de deslocamentos da população são conhecidos a partir do levantamento das 

características das viagens diárias, como modos de locomoção empregados, origem 

e destino das viagens, tempo gasto aproximado, entre outras. De acordo com o 

Pesquisa OD de 2012, as densidades de deslocamentos nas cidades de Santos e 

Guarujá, no período de pico, são as maiores em relação as outras cidades da RMBS. 

Outro dado importante para evidenciar a necessidade de investimento em obras de 

mobilidade na região é a quantidade de veículos na Operação Verão 2017-2018 que 

ficou entre 1,8 a 2 milhões de veículos, conforme levantamento do DERSA. 

Um dos fatores mais determinísticos a se considerar para a construção de um 

túnel imerso na região é a intensa atividade portuária do Porto de Santos. Em pesquisa 

realizada pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe - CEPAL, em 

2016, o porto foi considerado o mais importante da América Latina tendo em vista a 

movimentação de containers. Além disso, o porto movimenta cerca de um quarto de 

toda a balança comercial brasileira, movimenta produtos para 16 estados além do 

Distrito Federal, é responsável por um terço das exportações realizadas por meio 

marítimo. De acordo com a CODESP (Companhia de Docas do Estado de São Paulo) 

a movimentação do porto é crescente, com movimentação de 135,2 milhões de 

toneladas de carga para este ano de 2018, considerando importações e exportações. 

Dado que temos diversas opções de traçados na ligação Santos-Guarujá, é 

necessário estudá-las de modo mais aprofundado. Segundo o Seminário de Túneis 



Imersos, apresentado no Comitê Brasileiro de Túneis, em 2013, foram estudadas 13 

propostas de travessias, evidenciadas na Figura 2. 

Figura 2 - Propostas das alternativas de traçado da travessia Santos-Guarujá. 

 
FONTE: DERSA. 

 

Porém, por ser uma região com alto índice comercial, deve-se atender algumas 

restrições. Há um gabarito horizontal de no mínimo 220 m, para que seja possível a 

passagem de dois navios ao mesmo tempo e um gabarito mínimo vertical de 85 m, 

para atender a altura máxima de uma embarcação. No caso de túneis imersos, devem 

atender a uma profundidade mínima de 21 metros, para atender o calado necessário. 

As alternativas estudadas também apresentam restrições aeroportuárias, pela 

proximidade a Base Aérea de Santos. Dessa forma, o cone aéreo, para a construção 

de uma ponte, depende da proximidade a base aérea. No caso dos traçados D e E, 

essa altura é de 75 metros o que restringe esses traçados a túneis e inviabiliza as 

alternativas de ponte estaiada e pênsil.  Para a ponte em arco, a restrição se dá por 

conta do gabarito horizontal. 

Além de atender a todos esses critérios, deve-se otimizar ao máximo o sistema 

rodoviário e viário urbano, levando em conta os planos de expansão da região e do 

porto. Na Tabela 1, foram apresentadas as comparações entre as alternativas, onde 

atribui-se pontuações de 0 a 1 para cada um dos critérios, sendo atribuído 1 para a 

melhor alternativa e para as demais é atribuído o valor em relação à referência. 

 



Tabela 1 - Indicador e Pontuação das Alternativas. 

FONTE: DERSA. 
 

A partir da análise, os melhores traçados são o D e E, devido à redução das 

distâncias de viagens rodoviárias, melhor acessibilidade a pedestres e ciclistas, além 

de um bom atendimento a movimentação do porto e um alto potencial de geração de 

receitas. Percebe-se na alternativa D uma necessidade de alargamento do cais 

existente, e a interrupção que seria causada no uso deste durante a construção do 

túnel. Além disso, há outra desvantagem, devido a esta alternativa estar localizada 

próxima a patrimônios históricos. Portanto, a alternativa escolhida foi a E. 

Para a execução de grandes obras, é necessário que se planeje cada etapa do 

método construtivo com precisão. No caso do túnel imerso é determinante que haja 

uma programação para o tempo de execução e local para que isso ocorra de forma 

efetiva. No caso do projeto da ligação entre as cidades de Santos e Guarujá houve 

um estudo longo em relação ao posicionamento das docas secas, que são 

necessárias para que se construa os módulos que formarão o túnel em questão. 

Porém essas docas possuem grandes dimensões, dado que são concretados três 

elementos simultaneamente, para que haja otimização dos processos. 

A doca é construída nas margens do canal pelo método Cut and Cover.  Após 

a concretagem e sua devida cura, os elementos são vedados para que não sejam 

danificados no momento em que a doca for inundada. O processo de inundação da 

doca é feito para que seja feito o transporte dos módulos até o local projetado. Esse 

transporte é feito de forma lenta, tendo em vista a integridade do módulo.  

Após o posicionamento do elemento é feita a inundação das piscinas internas 

provisórias, para que haja a imersão do módulo até o local projetado. Os elementos 



precisam ser encaixados e para que isso seja feito com êxito é utilizado o recurso da 

diferença de pressão entre a água e o módulo. Para que se obtenha a pressão ideal 

é necessário que exista uma coluna d’água mínima de sete metros acima do túnel. A 

precisão pode ser auxiliada por mergulhadores que confirmam a posição precisa do 

segmento. Após a completa execução, o túnel é aterrado com pedra rachão. 

6. RESULTADOS 

Para o pré-dimensionamento as cargas descritas na Metodologia foram 

analisadas longitudinalmente para cada elemento do túnel. Os valores dessas cargas 

estão descritos abaixo. É importante observar que o sinal negativo nas cargas 

representa que seu sentido é descendente. 

 Peso próprio: para tal foi considerado o peso específico do concreto de 

2,4 tf/m³ e a área da seção transversal é 117,57 m². Logo, 𝑃𝑃 =

−2,4 . 117,57 =  −294 𝑡𝑓 𝑚⁄ . 

 Água acima do túnel: a profundidade total do túnel, considerando a altura 

do aterro (2 metros), é de 23,63 metros e, a largura da seção, conforme 

Figura 3, é de 37,22 metros. Portanto, á𝑔𝑢𝑎 𝑎𝑐𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑜 𝑡ú𝑛𝑒𝑙 =

−1,0 . 23,63 . 37,22 =  −879,51 𝑡𝑓 𝑚⁄ . 

 

Figura 3 - Seção transversal do projeto inicial do túnel imerso Santos-Guarujá. 

 
FONTE: DERSA 

 

 Subpressão de água: foi calculada considerando a altura total até a base 

do túnel (32,75 metros) e sua largura. Logo, 𝑆𝑢𝑏𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠ã𝑜 =

32,75 . 37,22 =  1218,96 𝑡𝑓 𝑚⁄ . 

 Carga permanente de segurança contra a flutuabilidade: para determiná-

la calcula-se o volume de água deslocado em um metro de comprimento 



do elemento e peso de água deslocado deste, conforme a equação 

abaixo. 

𝑃𝑃 + 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑚. 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔. 𝑓𝑙𝑢𝑡𝑢𝑎𝑏.

𝑃á𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑙𝑜𝑐𝑎𝑑𝑎
= 1,10 

 

Nessa equação, o valor de 1,10 representa 10% de acréscimo do peso de 

água deslocada em relação ao peso total do elemento. Assim: 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑚. 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔. 𝑓𝑙𝑢𝑡𝑢𝑎𝑏. = 1,10 . 394,53 − 357 = 76,98 𝑡𝑓/𝑚  

Significa que cada elemento precisa de 77 tf/m acrescentadas ao peso próprio 

do elemento para garantir segurança quanto a flutuabilidade. 

 Variação de temperatura: de acordo com a norma NBR 6118 (Projeto de 

estruturas de concreto) esta variação é de 20°C. 

 Variação do nível d’água: com base em estudos hidrológicos na região em 

análise, esta variação é em torno de 50 centímetros. Dessa forma, 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝑛í𝑣𝑒𝑙 𝑑′á𝑔𝑢𝑎 = −1,0 . 37,22 . 0,5 = −18,61 𝑡𝑓/𝑚 

 Veículo tipo longitudinal: foi considerado o veículo tipo TB-450 conforme a 

norma NBR 7188 - Carga móvel em ponte rodoviária e passarela de pedestre. 

As cargas deste veículo, considerando os dois sentidos de tráfego são: 

- Cargas pontuais: 𝑄 = −28,50 𝑡𝑓. É válido observar que há três dessas cargas 

atuando na longitudinal, simultaneamente, no túnel. 

- Carregamento distribuído interno: 𝑞𝑖 = −10,12 𝑡𝑓/𝑚. 

- Carregamento distribuído externo: 𝑞𝑒 = −13,00 𝑡𝑓/𝑚. 

A partir desses carregamentos, foram utilizadas as combinações de cálculo da norma 

NBR 8681, tanto para Estado Limite Último (ELU) quanto para de Serviço (ELS). As 

combinações são: últimas normais, quase permanentes de serviço e frequentes de 

serviço. Com isso, foram determinados os esforços na estrutura, no software STRAP, 

determinando assim a armadura, a protensão e a conformidade da seção adotada. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo do presente trabalho era estudar a ligação seca entre as cidades 

Santos e Guarujá por meio de um túnel imerso. Para tanto, foram realizadas pesquisas 

de referências, as quais incluíram: o contexto histórico dos túneis no mundo, a análise 

econômica e a mobilidade urbana na região, o estudo das alternativas de traçado do 



túnel e o estudo do dimensionamento baseado em normas. A partir disso foi possível 

determinar as cargas atuantes no túnel para realizar sua modelagem e 

dimensionamento. Com os estudos também foram constatadas diferentes fases e 

particularidades no método construtivo desse tipo de estrutura que têm influência na 

realização do projeto. 
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