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GARGALO LOGÍSTICO NO MODAL DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO NOS 
TERMINAIS PORTUÁRIOS DE GUARUJÁ  
 
1. RESUMO 

 

O Porto Metropolitano de Santos é responsável por escoar considerável parte 

da produção nacional e do comercio exterior, distribuída pela margem direita em 
Santos e margem esquerda por Guarujá. Atualmente, as cargas circulam em um 

sistema viário local com apenas um corredor de importação e exportação ao longo 

do perímetro rodoviário.  Os caminhões passam a menos 30 cm um do outro 

ocasionando um gargalo rodoviário, sendo um dos problemas que mais atormentam 

os motoristas e os moradores na região. O presente trabalho teve por objetivo 

analisar a importância da “Rua do Adubo” e as dificuldades que as empresas têm ao 
descarregar e carregar graneis.    

 
2. INTRODUÇÃO 
 

O Porto de Santos, na margem esquerda, é de muita importância para o 

desenvolvimento do comércio exterior. Na região, estão localizados várias 

empresas, como o Tecon, da Santos Brasil, o maior terminal portuário de grãos, o 

TGG (Terminal de Granéis do Guarujá), TERMAG (Terminal Marítimo do Guarujá). 

Para que os veículos pesados acessem a margem esquerda, é necessário passar 

pela Rua Idalino Pinez, conhecida popularmente como “Rua do Adubo”, localizada 

no Bairro Jardim Boa Esperança na cidade de Guarujá. Possui 1,15 Km de extensão 

e 10,5 m de largura com três faixas, sendo duas faixas para quem vai sentido Porto 

de Santos e uma para quem à deixa. O acesso é feito pela da Rodovia Cônego 

Domenico Rangoni. (MEIRELLES, 2011).  

 
Figura 1: Cruzamento da Rua do Adubo com Via Santos Dumont. Fonte: TERRA, 2013. 
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A “Rua do Adubo” é a única porta de entrada para os caminhões que vêm de 

todo o país, para descarregar na margem esquerda do Porto de Santos. Por dia, 
passa em média, mais de 3 mil caminhões, que circulam exclusivamente por um 

único acesso. O resultado não poderia ser outro, a não ser caos viário freqüente.  

 
3. OBJETIVOS 
 

Este trabalho tem como principal objetivo apontar as dificuldades que as 

empresas têm em importar e exportar produtos pela margem esquerda, visto que 

vivem atrasando as programações dos Navios e também apresentar algumas 

soluções para acabar com o Gargalo na “Rua do Adubo” a ponto das empresas 

cumprirem com suas programações logísticas. 
 
4. METODOLOGIA 
 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica realizada com base em alguns artigos 
científicos, reportagens de jornais e revistas especializadas. Com a verificação dos 

dados foi possível fazer um levantamento dos problemas que o Gargalo da “Rua do 

Adubo” traz para os moradores, motoristas e empresas que dependem do 

carregamento ou descarga nos Terminais do Guarujá.  

 
5. DESENVOLVIMENTO 
 

O conceito de congestionamento se define pela capacidade das vias e do nível 

de serviço da capacidade da via, onde representa a quantidade máxima de veículos 

que pode transitar em determinados trechos em um intervalo de tempo, sob um 

conjunto de condições de composição de demanda de tráfego e ambiental. Com 

levantamento de dados sobre a “Rua do Adubo” podemos afirmar que ela é o único 

acesso à área Portuária do Guarujá. Com estado degrado com buracos abrigam 

atividades que ajudam na paralisação, como borracharias, postos de molas, este 

tipos de serviços é feito ao longo da via. O TGG (Terminal Graneis do Guarujá) e o 

TERMAG (Terminal Marítimo do Guarujá), ambos de responsabilidade da Bunge 
Brasil, onde o TGG atua como terminal portuário para recepção, armazenagem e 
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graneis sólidos (MICHELON, 2007). O gargalo logístico também pode gerar 

Demurrage, que é uma sobrestadia, e multa paga pelo contratante, quando o navio 

contratado demora nos portos, mais do que o prazo acordado. Este problema é 
agravado na época da safra e das comemorações de final de ano, causando a 

insatisfação das transportadoras e motoristas, que ameaçam a todo o momento 

paralisarem suas atividades (IPEA, 2013).  

    
6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

As autoridades estão tomando as providências necessárias para diminuir o 

problema, com a finalização da Avenida Perimetral, que na primeira etapa atenderá 

o trafego pesado e leve de veículos, por meio de cinco pistas expressas isoladas e 

restritas à demanda portuária.  

 
Figura 2: Cruzamento da Rua do Adubo com Via Santos Dumont. Fonte: MOGIANO, 2011 

Com a obra, que terá 1.600 m de extensão (excluindo-se a rotatória, vias 
reformadas após a rotatória e os viadutos) reduzirá consideravelmente o transito na 

região. Os recursos utilizados são provenientes do Programa de Aceleração do 

Crescimento do Governo Federal pela secretaria Especial de Portos (SEP, 2013). 
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