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1. RESUMO 

Os acessos ao Porto de Santos, o maior da América Latina, apresentam conflitos 

entre os modais rodoviários e ferroviários, que geram interferências negativas entre 

as matrizes e diminuem a eficiência de ambos, além de impactar o ambiente urbano. 

O incremento da participação do modal ferroviário no transporte de cargas oriundas 

e/ou destinadas ao porto e a supressão desses conflitos é indispensável à expansão 

e melhoria das operações portuárias, além de contribuir para harmonizar a relação 

porto-cidade. 

 

2. INTRODUÇÃO 

No Brasil, o modal rodoviário de transporte é predominante. A falta de políticas 

específicas para o desenvolvimento de outros modais de maior eficiência vem 

prejudicando sistematicamente o desenvolvimento de nosso país, afetando 

sobremaneira o sistema portuário brasileiro. 

De acordo com o Governo Federal (2015), hoje o transporte ferroviário representa 

20% da movimentação total de cargas no Porto de Santos. As projeções para o ano 

de 2030 estimam que essa participação atingirá 25%, devido à maior demanda de 

mercadorias. Em vista da sua extrema relevância em nossa balança comercial, é 

imprescindível que o Porto de Santos disponha da infraestrutura necessária para 

otimizar e ampliar terminais de carga e descarga, além de melhorar seus acessos. 

 

3. OBJETIVOS 

Avaliar aspectos da atual malha ferroviária que acessa o Porto de Santos e 

avaliar/propor medidas que incrementem a utilização do modal ferroviário, 

justificando seus impactos positivos. 

 

4. METODOLOGIA 

Além das revisões bibliográficas acerca do transporte ferroviário e da relevância do 

Porto de Santos, foram realizadas reuniões com os responsáveis pelos 

investimentos na malha ferroviária que o acessa. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 
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O Porto de Santos possui uma hinterlândia que representa 67% do PIB brasileiro e 

movimentação de cargas que corresponde a 25,6% da balança comercial do país 

(CODESP, 2015). A movimentação de mercadorias em direção ao porto através das 

ferrovias fica a cargo das concessionárias MRS Logística S.A., Rumo-ALL e Ferrovia 

Centro Atlântica (FCA). A MRS, Rumo-ALL, e a Contrail Logística S.A., cientes da 

necessidade de progressos no modal ferroviário, estão realizando investimentos na 

malha ferroviária de acesso ao Porto de Santos (GOVERNO FEDERAL, 2015).  

Dentre os investimentos realizados pela Rumo-ALL, destaca-se a “Duplicação 

Campinas-Santos”, projeto que visa a eliminação de gargalos nas vias que acessam 

ao Porto de Santos e também a extinção dos pátios de manobra. O trecho atravessa 

16 cidades, com extensão total de 264 km, e tem um custo estimado em R$ 600 

milhões. As obras, iniciadas em 2009, já possuem cerca de 224 km de vias 

duplicadas, sendo que o restante será finalizado em outubro de 2015 (ALL, 2013). 

A MRS desenvolveu um projeto em parceria com a Contrail, que visa à otimização do 

fluxo de trens. O objetivo principal deste projeto é aumentar a participação do modal 

ferroviário nos acessos ao Porto de Santos, chegando a 25%, em 2017. O plano em 

foco possui 3 pontos principais, citados a seguir: 1- Utilização de vagões “double 

stack”, penta-articulados, que podem transportar dois contêineres de 40 pés (ou 4 

TEU’s) empilhados; 2- Implantação de Centros Ferroviários de Consolidação de 

Cargas (CFCCs), localizados no Planalto Paulista e; 3- O Terminal Intermodal do 

Porto de Santos (TIPS), situado em Cubatão. (REVISTA FERROVIÁRIA, 2012) 

Com a utilização do Terminal Intermodal do Porto de Santos (TIPS), o primeiro “hub” 

(concentrador) intermodal brasileiro, as cargas são diretamente destinadas aos 

Terminais Marítimos.  As vantagens deste terminal são diversas, tais como: 

possibilidade de operação mais rápida, evitando manobras; e otimização da 

utilização dos vagões. Suas operações foram iniciadas no final de 2014 e o total 

investido foi de R$ 144 milhões (MRS, 2013).   

A Contrail projeta a construção de sete terminais: os Centros Ferroviários de 

Consolidação de Carga (CFCCs), combinando os modais rodoviários e ferroviários. 

Localizado em pontos estratégicos, os CFCCs possuem infraestrutura adequada 

para otimizar as operações de importação e exportação, além de reduzirem o fluxo 

de caminhões nos acessos ao porto, já que estes poderão desovar suas cargas nos 

CFCCs mais próximos (REVISTA FERROVIÁRIA, 2012).   
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Elaborado pela Contern Construções e Comércio Ltda., o Projeto Viamar visa à 

implantação de um complexo multimodal integrando rodovia, ferrovia e dutovia, além 

de três plataformas logísticas. O projeto terá como principais objetivos: a expansão 

do fluxo de cargas de importação e exportação, e a diminuição dos déficits 

presentes nos acessos ao Porto de Santos. Com 36 km de extensão, o percurso 

prevê a interligação do leste de São Paulo à Baixada Santista. O projeto aguarda a 

aprovação do Governo do Estado de São Paulo, que irá avaliar a possibilidade de 

aprovação da elaboração dos estudos ainda em 2015 (CONTERN, 2013). 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A análise dessas iniciativas permite antever significativo potencial de transferência 

de cargas do modal rodoviário para o ferroviário, também contribuindo para a 

redução de congestionamentos e acidentes nas estradas, além da redução de gases 

poluentes. Com a Duplicação Campinas-Santos, a capacidade da via será ampliada, 

tornando-se um importante meio para o escoamento de mercadorias. Com a 

utilização dos vagões “double stack”, estima-se que a capacidade de carga das 

composições ferroviárias aumentará em até 150%, contribuindo com a diminuição de 

gargalos rodoviários. Já o Projeto Viamar terá como principais resultados a 

diminuição: do tempo de embarque e desembarque no porto, dos custos com frete, 

da perda de cargas e do prejuízo para exportadores. 
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