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1. RESUMO 

O Porto Seco – área para movimentação de contêineres, estrategicamente 

localizado no trecho leste do Rodoanel Mário Covas, próximo ao Sistema 

Anchieta/Imigrantes e a duas ferrovias que dariam acesso ao Porto de Santos, em 

uma área ambientalmente degradada pelas obras de construção do Rodoanel. É 

importante para o porto continuar crescendo na movimentação de mercadorias sem 

causar mais transtornos no trânsito local. A utilização de trens no transporte dos 

contêineres até o porto retiraria milhares de caminhões das estradas reduzindo o alto 

índice de acidentes no trecho de serra da rodovia Anchieta, que é a principal ligação 

entre o planalto e o litoral. Os caminhões vindos do interior ou de outros estados, 

teriam acesso exclusivo pelo Rodoanel evitando a cidade de São Paulo e, depois de 

fazer o desembarque do contêiner, retornariam pelo mesmo Rodoanel para suas 

cidades de origem. O contêiner é recolhido no Porto Seco, depois de ser 

descarregado do caminhão seria encaminhado para o pátio e passaria pelos 

procedimentos aduaneiros e/ou inspeção antes de embarcado no trem com destino 

ao Porto de Santos. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A construção de um Porto Seco no Rodoanel é importante para que as 

quantidades de cargas movimentadas pelo Porto continuem crescendo. 

A carga chega a esse local em carretas pelo rodoanel e seguiria para o Porto 

de Santos em trens, em uma ligação direta com o ramal ferroviário existente próximo 

ao Porto Seco. 

Em Santos, 80% das cargas movimentadas são transportadas por rodovias. 

Caminhoneiros ficam muitas horas na espera para descarregar contêineres 

no Porto de Santos causando longos congestionamentos na cidade. 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 Geral 

           Mitigar os caminhões do trecho de serra do Sistema Anchieta-Imigrantes. 

 



3.2 Específico 

          Custo do terminal 

          Apresentar como será feito o embarque e desembarque das cargas  

Redução do trânsito na entrada e área urbana de Santos 

 

4. METODOLOGIA 

          Com base em bibliografia, estudos e normas técnicas para a implantação do 

terminal sem causar danos ambientais. 

Mostrar as etapas de descarregamento dos caminhões e embarques nos 

trens. 

E no fim, mostrar qual o impacto positivo no trânsito retirando os caminhões 

da serra do mar e da entrada de Santos. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Em Santos, existem poucas áreas disponíveis para a construção de grandes 

terminais e, mesmo se isso ocorrer aumentaria o trânsito de caminhões nas estradas 

e, consequentemente, na cidade. A solução seria a construção de um terminal para 

receber e despachar as cargas via ramal ferroviário, em local estratégico por já 

possuir estradas de boa qualidade e linha férrea existente. 

A localização definida como mais adequada para o desenvolvimento do Porto 

Seco graças à sua proximidade ao trecho leste do Rodoanel Mário Covas e ramal 

ferroviário existentes no local, podendo entrar em operação em curto prazo. 

O local pertence à administração pública do Estado de São Paulo, que se encarrega 

de pôr o solo à disposição da empresa para desenvolver e operar o Porto Seco. 

A capacidade prevista para o Porto Seco foi estabelecida para que possa 

atender às demandas dos próximos anos. Em longo prazo foram levadas em conta 

fases de ampliação do pátio de container. 

O agrupamento dos contêineres irá reduzir os custos com as inspeções 

aduaneiras. 

As futuras ampliações dependerão do crescimento do mercado, podendo até 

permitir outros tipos de cargas (grãos e líquidos) e não somente contêiner. 

 



6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Redução do trânsito no trecho de serra do sistema Anchieta/Imigrantes e área 

urbana de Santos. 

Aumentar o volume de cargas conteneirizadas que chegam ao Porto de 

Santos através de ferrovias. Atualmente apenas 2% das cargas deste tipo são 

transportadas pela ferrovia.  
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