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Porto de Santos vem se ex-
pandindo rapidamente nos 

últimos anos, com a perspectiva de 
ter  praticamente triplicado, a mé-
dio prazo, o seu volume de carga 

Expansão do Porto de Santos
exige mudanças urgentes

O do Guarujá; Jose Roberto Correia Serra, pre-
sidente da Companhia Docas do Estado de 
São Paulo (Codesp); Milton Xavier, assessor 
técnico da Secretaria de Estado dos Trans-
portes; Paulo Manoel Lenz Cesar Protásio, 
representando a Associação Nacional dos 
Usuários dos Transportes de Carga (Anut); 
representantes dos grupos Ecorodovias, 
América Latina Logística (ALL) e MRS Logís-
tica; Bernardo Figueiredo, diretor da Agência 
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT); 
Frederico Victor Moreira Bussinger, diretor 
do Departamento Hidroviário (DH); Marcelo 
Marques da Rocha, assessor da presidência 
de portos logísticos da Associação Nacional 
dos Transportes de Cargas e Logística (NTC); 
Sergio Paulo Perrucci de Aquino, presidente 
do Conselho de Autoridade Portuária (CAP).
Desconcentração – Segundo o secretário 
estadual de Transportes, Mauro Arce, não se 
pode pensar o Porto de Santos com um volu-
me de 170 milhões de toneladas/ano, ou até 
200 milhões de toneladas/ano, dependendo 
de um transporte de 80% a 85% realizado por 
meio rodoviário. “Tem que haver uma descon-
centração dessa matriz, todos sabem disso. Da 

mesma forma, não é novidade 
para ninguém que é muito mais 
complexo construir uma ferrovia 
do que uma rodovia. Aliás, nós 
temos uma, que chega em Sa-
maritá, na região de São Vicente, 
na Baixada Santista. No entanto, 
o caminho que essa ferrovia per-
corre já não é mais um caminho 
adequado, por causa do enorme 
crescimento local e da tendência 
à ocupação de espaço numa área 
que agora é considerada urbana.”  

Na visão de Mauro Arce tem 
que haver uma solução para o 
intrincado problema. E esta não 
deve se restringir tão somente à 
Baixada Santista, mas também 
abranger a Região Metropolitana 
de São Paulo. “Não faz o mínimo 
sentido transportar carga para 

o Porto de Santos, passando pela Estação da 
Luz – e isso entre 1 hora e 4 horas da manhã, 
porque os outros horários ficam à disposição 
dos trens metropolitanos. A solução está na 
implantação do Ferroanel. O governo estadual 
trabalhou nisso, junto com o governo federal, 
e já chegamos um entendimento inicial com o 
Ministério dos Transportes em relação ao Ferro-
anel Sul. Mas a verdade é que perdemos muito 
tempo, pois poderíamos ter avançado muito 
mais enquanto se construía o Rodoanel – de 
inegável importância, registre-se aqui.” 

Na opinião de Arce, é urgente que sejam 
ativados estudos também com vistas a outros 
meios de transporte, como, por exemplo, a du-
tovia. “É evidente que o transporte rodoviário 
continuará sendo importante, mas a utilização 
de outros modais é fundamental. E infelizmen-
te eu não vejo o mesmo empenho das autori-
dades em relação a eles. A tendência rodoviária 
continua praticamente absoluta”, lamenta.

Arce cita ainda outros problemas, como, 
por exemplo, o transtorno causado pelo 
inesperado processo de exportação pesada 
de açúcar, que provocou um grande con-
gestionamento nas imediações do Porto de 
Santos. “O pior é que o congestionamento 
não se limitou somente à estrada. Na Rodo-
via Piaçaguera-Guarujá formaram-se três e 
até quatro fileiras de caminhões, todos pa-
rados. E isso não acontece porque o trânsito 
da estrada não flua, mas sim porque os ca-
minhões não têm onde desembarcar.” 

Para o secretário estadual dos Transportes, já 
que temos um problema sério – que é o fato de 
não dispormos de uma tradição de armazena-
mento de silagem –, é preciso evoluir na cons-
trução dos outros modais. “Hoje em dia você põe 
a carga no caminhão, acha que resolveu o seu 
problema e deixa o resto com o caminhoneiro 
– sabe-se lá por quantos dias –, até que ele pos-
sa embarcar. Enfim, existe uma soma de vários 
fatores inter-relacionados que têm que ser ana-
lisados para que se possa avançar e ter o cres-
cimento do porto cada vez mais em harmonia 
com as cidades da região onde ele está instalado, 
em particular Santos, Cubatão e Guarujá.”

operada, tanto na ponta de importação como de 
exportação. É o porto mais importante da Amé-
rica Latina – e, como tal, tem muitos problemas 
a serem resolvidos. Alguns imediatamente, ou-
tros em função do crescimento esperado da sua 
carga operada. O tema foi amplamente discuti-
do durante o “Seminário Acessibilidade ao Porto 
de Santos”, no Instituto de Engenharia.

O evento foi aberto por Aluizio de Barros 
Fagundes, presidente do Instituto de Enge-
nharia, e contou com participação de várias 
autoridades (ou seus representantes) e es-
pecialistas, entre eles Mauro Arce, secretário 
estadual dos Transportes (representando o 
governador paulista Alberto Goldman); Ben-
jamin Steinbruch, presidente da Federação 
das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp); 
Pedro Brito do Nascimento, ministro da Se-
cretaria Especial de Portos da Presidência da 
República; João Paulo Tavares Papa, prefeito 
de Santos; Maria Antonieta de Brito, prefeita 

Terminal marítimo da CBA no Porto de Santos
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