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1. RESUMO 

 

O presente trabalho traça um panorama do planejamento urbano regional do porto de 

Santos, por meio da análise comparativa do Plano Regional de Santos de 1950 e do 

Projeto Prestes Maia: Estudos de Transportes e Tráfico de 2011, com ênfase na 

logística de cargas. O primeiro projeto aborda questões urbanísticas e econômicas para 

consolidação e a expansão de Santos como porto. O segundo trata do desenvolvimento 

de alternativas para a ligação seca entre Santos e Guarujá, entre ambas as margens do 

porto de Santos. O objetivo desta pesquisa é analisar e refletir sobre os planos citados 

do ponto de vista da estratégia de planejamento urbano adotada para a criação de uma 

nova ligação para o desenvolvimento do porto de Santos, para atender à demanda 

crescente de movimentação de carga. A metodologia adotada é a análise comparativa 

entre dois estudos de caso: O projeto do Plano Regional de Santos de 1950, proposta 

elaborada pelo engenheiro Prestes Maia e o projeto denominado Estudo Prestes Maia: 

Estudos de Transporte e Tráfego de 2011, elaborado para a Secretaria de Logística e 

Transporte pela DERSA mais de meio século após a elaboração da primeira proposta. 

Deste modo, a pesquisa é de extrema relevância, visto os estudos apontados tratarem 

de alternativas para o enfrentamento da problemática do gargalo do Porto de Santos. 

Palavras-Chave: Planejamento territorial regional. Porto de Santos. Logística de 

cargas. 

 

2. INTRODUÇÃO  

 

A partir dos grandes congestionamentos que estão acontecendo por causa das 

safras de grãos na região do porto de Santos da margem esquerda (município de 

Guarujá) e direita (município de Santos), é que se faz necessário um estudo com 

análises comparativas de planos já propostos anteriormente sobre o planejamento do 

porto de Santos. 

Dentro deste contexto foi estabelecido como objeto para este trabalho a análise 

do Plano Regional de Santos de 1950 e do Projeto Prestes Maia: Estudos de 

Transporte e Tráfico de 2011, sob o enfoque do planejamento urbano regional de 

Santos e na logística de cargas. 



 

Esta pesquisa é importante, pois Santos município pólo da Região Metropolitana 

da Baixada Santista (RMBS), têm problemas de logística e mobilidade. Devido à estas 

questões muitos caminhoneiros têm enfrentado congestionamentos em direção ao 

porto, em virtude do aumento de escoamento da produção de grãos para exportação. 

De acordo com a Companhia Docas do Estado de São Paulo (CODESP), que 

administra o porto, o movimento de caminhões que transportam grãos aumentou 49% 

em fevereiro de 2013, em relação ao mesmo período do ano de 2012. 

Um dos grandes problemas para os caminhoneiros chegarem aos terminais 

portuários da margem esquerda (Guarujá), é a Rodovia Cônego Domenico Rangoni, 

que tem vinte e cinco quilômetros até o Guarujá, e nas épocas de grande safra causa 

congestionamentos de vários quilômetros, o que traz transtornos para os trabalhadores 

que veem para Santos de Cubatão e os que necessitam ir para Guarujá. 

Em meados da década de cinquenta, o engenheiro Francisco Prestes Maia 

elaborou um estudo chamado, Plano Regional de Santos, que: 

 
[...] tratava-se de um plano de caráter geral que previa melhoramentos urbanísticos, 
abordando questões fundamentais de maior alcance econômico, como a circulação de 
cargas e veículos, através da ampliação e a extensão das vias férreas e rodoviárias. A 
consolidação e a expansão de Santos como porto foi o seu principal objetivo, buscando a 
integração das duas margens do estuário (VIANA. 2012, p. 181). 

 

Em uma de suas propostas, ele previa a ligação seca para Guarujá, a que ele 

chamava de Nova Santos, por ponte levadiça.  

Em 2011 foi realizado um novo estudo chamado, Projeto Prestes Maia: estudos 
de transporte e tráfego, pelo Desenvolvimento Rodoviário S.A (DERSA), onde o 
objetivo deste projeto é: 

 

[...] desenvolver estudos aprofundados para subsidiar a tomada de decisão sobre o local 
e o tipo de ligação mais adequada para a travessia Santos-Guarujá, [...] de forma que 
melhore a qualidade de vida na Baixada Santista em geral e, mais especificamente, nos 
municípios com fortes intercâmbios entre si e que, para tal, necessitam transpor o canal 
do porto, quais sejam: Santos, Guarujá, Cubatão e São Vicente (DERSA, 2011, p. 9-10). 

 

3. OBJETIVO 

 

O objetivo desta pesquisa é fazer uma análise comparativa e refletir sobre ambos 

os planos: Plano Regional de Santos de 1950 e do Projeto Prestes Maia: Estudos de 



 

Transporte e Tráfico de 2011, do ponto de vista da estratégia de planejamento urbano 

adotada para a criação de uma nova ligação entre Santos e Guarujá, para o 

desenvolvimento do porto de Santos e verificar os possíveis desdobramentos que esta 

nova ligação trará sobre a logística de movimentações de cargas do porto de Santos. 

 

4. METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada no presente estudo é a análise comparativa entre dois 

estudos de caso: O projeto do Plano Regional de Santos de 1950, proposta elaborada 

pelo engenheiro Prestes Maia e o projeto denominado Estudo Prestes Maia: Estudos de 

Transporte e Tráfego de 2011, elaborado pela DERSA, para verificar a questão da 

mobilidade no transporte de cargas no porto de Santos e os possíveis desdobramentos 

que esta ligação seca entre Santos e Guarujá trará sobre a logística de cargas, visando 

o desenvolvimento do porto de Santos. 

Os dois projetos citados têm como foco a ligação seca de Santos – Guarujá, que 

apesar de ser prevista desde 1950, ainda não foi concretizado, o que reforça a 

importância do presente estudo. 

Os critérios utilizados para a análise das alternativas será: atende as demandas 

atuais e futuras das várias categorias de viagens como as de pedestres, ciclistas, 

motociclistas, automóveis, caminhões de todos os portes, ônibus urbanos, incluindo as 

do VLT; conecta as regiões de maior geração de viagens em Santos e no Guarujá; 

minimiza a produção e os tempos globais de viagens na região; permite a integração 

dos sistemas de transportes públicos; maximiza a acessibilidade aos modos não 

motorizados e atende às viagens intraportuárias e parte das originadas no planalto para 

o porto. 

O trabalho se apoiará nos dois projetos apontados, bem como nas referências 

bibliográficas a cerca do porto de Santos. Neste sentido trabalharemos com os dados 

do Núcleo de Pesquisas e Estudos Socioeconômicos (NESE), Instituto de Pesquisas A 

Tribuna (IPAT), CODESP, e estudos desenvolvidos sobre o porto de Santos. 

Abordaremos o levantamento de dados primários, por meio de pesquisas e 

entrevistas com órgãos de planejamento, como destaque para: DERSA, Agência 



 

Metropolitana da Baixada Santista (AGEM) e CODESP, para saber como foram 

realizados os estudos. 

Consulta aos municípios de Santos e Guarujá serão realizadas, para saber se o 

projeto atualmente proposto, atende as necessidades de cada município bem como se 

a forma de planejamento adotado leva em consideração a integração e envolvimento de 

cada município em sua esfera de elaboração. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

 Foram realizados estudos sobre o planejamento urbano no Brasil, de Santos e 

do porto de Santos e sua estrutura portuária, para compreender como foi desenvolvido 

o planejamento urbano e entender com base nesse histórico o que vem mudando em 

relação ao planejamento regional de Santos e a logística de movimentação de cargas 

do porto de Santos. 

 O Plano Regional de Santos, feito pelo engenheiro Prestes Maia, foi realizado 

em 1950 e só algumas propostas foram concretizadas (Figura 1). O foco principal dele 

era o porto de Santos, no qual ele previa ampliações na margem esquerda (município 

de Guarujá) do porto, ligações rodoviárias e ferroviárias que melhorariam a logística do 

porto e os congestionamentos, causados na cidade devido ao grande número de 

caminhões que transportavam cargas para o porto. Porém poucas propostas foram 

realizadas, mas em relação à ligação Santos-Guarujá, que ele havia previsto sobre 

ponte levadiça, ainda hoje é discutido um novo projeto, pois com os anos passados 

houve muitas mudanças na cidade e a proposta que foi feita em 1950 não é mais 

viável, e com as novas tecnologias é possível criar novas alternativas de ligação para 

que melhore os congestionamentos que ainda acontecem. 



 

 
Figura 1 – Mapa do Plano Regional de Santos Realizado por Prestes Maia 

Fonte: MAIA, 1950, p.176 

 

Em 2011 a DERSA realizou um estudo chamado Projeto Prestes Maia: Estudos de 

Transporte e Tráfego (Figura 2) que tem como objetivo decidir qual o melhor tipo de 

ligação e local para a implantação da ligação seca entre Santos e Guarujá. Foram 

realizados estudos aprofundados para o saber qual o melhor local para implantar a 

ligação seca de Santos-Guarujá, o estudo sugeriu sete alternativas em locais 

diferentes, para cada alternativa ele traça os fluxos de automóveis e caminhões, os 

tráfegos atendidos, as receitas geradas, os impactos no sistema viário urbano, 

acessibilidade para pedestres e ciclistas e os cenários futuros para cada alternativa. 

 

 
Figura 2 - Identificação das Alternativas para Análise de Demanda 

Fonte: DERSA. 2011, p. 147 



 

 Foi realizado o Estudo Submerso: Estudo de Impacto Ambiental que tem como 

objetivo o processo de licenciamento ambiental, que consiste nas discussões sobre o 

projeto com os interessados, que direta ou indiretamente serão afetados e com a 

população em geral, por se tratar de uma obra pública. 

Este estudo considerou para a nova ligação seca entre Santos – Guarujá a 

redução de desapropriação de casas e atenuação do fluxo de carros na Avenida Afonso 

Pena para evitar o grande fluxo em duas rotatórias que dará acesso ao túnel.  

A extensão do projeto (Figura 3) do túnel submerso para a travessia de 

pedestres e ciclistas será de 900m, enquanto a travessia em túnel para veículos leves 

será de aproximadamente 1.770m e a travessia total de 2.430m (entre Av. Rodrigues 

Alves em Santos e Av. Santos Dumont no Guarujá). 

 

 
Figura 3 – Traçado Proposto 

Fonte: MARCKA. 2014, p. 134 

 

 Com base nos estudos estudados é que foi possível fazer uma análise destes 

estudos para saber qual a melhor alternativa para essa ligação tão importante para 

Santos e a região, que hoje vive com muitos problemas de mobilidade urbana, e esse 

projeto não resolveria por completo essa questão, mas seria muito útil para ser um 

começo de investimento na questão da mobilidade e com isso o porto de Santos teria 

uma mobilidade maior, pois para fazer a travessia para a margem esquerda (Guarujá) 

do porto hoje é complicado devido aos vários congestionamentos que ocorre na cidade.  



 

6. RESULTADOS 

 

Na análise realizada entende-se que a alternativa “A”, atende uma parcela maior 

de fluxo regional de caminhões e fluxo rodoviário de automóveis, isso acontece devido 

à alternativa “A” está mais próxima das rodovias e da entrada de Santos, portanto 

nessa alternativa o objetivo é atender o fluxo rodoviário tanto de automóveis como de 

caminhões. Porém em relação à mobilidade de ciclistas e pedestres para a alternativa 

“A” e “B” seriam inviáveis já que a localização dos pontos onde há maior intercâmbio 

por motivos de trabalho, lazer, saúde e educação, são distantes da localização dessas 

alternativas, por esse motivo o ponto negativo dessas ligações são não atender a 

demanda para pedestres e ciclistas. 

A alternativa “B” atende de forma mais distribuída, do que a alternativa “A”, o 

fluxo de automóveis entre urbano e rodoviário, já os fluxos de caminhões são um pouco 

mais concentrados em locais, mas também há uma parte significativa de tráfego 

regional. Portanto o objetivo dessa ligação é ter uma melhor distribuição entre os 

tráfegos de automóveis e caminhões por meio de fluxos locais e regionais. 

 A alternativa “C” atende de forma mais concentrada tráfego de caminhões locais 

e de automóveis urbanos. O objetivo dessa alternativa é atender o tráfego local e não o 

regional como nas alternativas “A” e “B”. Nessa alternativa assim como as anteriores é 

inviável para a mobilidade de ciclistas e pedestres pelos mesmos motivos das 

alternativas anteriores. 

 A alternativa “D” tem maior atratividade de tráfego urbano para automóvel e 

maior atratividade de tráfego local para caminhões, mas no caso de caminhões há uma 

parte significativa de fluxos regionais. De acordo com a análise essa alternativa por está 

mais ao centro do canal ela possui uma atratividade para ciclistas e pedestres, pois sua 

localização está mais próxima dos pontos de grande integração entre as cidades. A 

redução de distância de viagens tanto de automóveis e caminhões é significativa nessa 

alternativa.  

 A alternativa “E” tem maior atratividade para tráfegos urbanos de automóveis e 

locais para caminhões. Assim como na alternativa “D” possui atratividade para ciclistas 



 

e pedestres, também reduz as distâncias de viagem tanto para automóveis quanto para 

caminhões. Porém no eixo portuário essa alternativa implica em acréscimos de tráfego.  

 A alternativa “F” tem uma predominância em tráfegos locais de caminhões e 

urbanos de automóveis. Para essa alternativa assim como a “D” e “E” possui 

atratividade para ciclistas e pedestres. Em relação à redução de viagens, tanto para 

automóveis quanto caminhões essa alternativa e a “G” não terão reduções 

significativas.  

 A alternativa “G” assim como a “F” há uma predominância em tráfegos locais de 

caminhões e urbanos de automóveis. Essa alternativa também possui atratividade para 

ciclistas e pedestres (Tabela 1). 

 

 
Tabela 1 – Tabela com Critérios de Metodologia de Análise dos Estudos 

Fonte: Produção do autor 

 

 

 

 



 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com toda a análise realizada a partir desses estudos, pode-se concluir 

que, dentre todas as alternativas estudadas a que melhor se encaixa de acordo com o 

planejamento urbano é a alternativa “E”, pois esta é a que atende a um maior público, e 

com isso a mobilidade, esta alternativa tem como característica atender um maior fluxo 

de veículos urbanos, tanto de caminhões como de automóveis, e há uma ótima 

acessibilidade para pedestres e ciclistas. Porém esta alternativa por ter fluxos maiores 

na rede urbana, pode causar alguns impactos em determinados pontos, onde hoje não 

há grande fluxo de veículos.  

Desde o plano regional realizado pelo Prestes Maia até o estudo realizado pela 

DERSA, houve muitas mudanças na região e por isso a alternativa do tipo de ligação é 

diferente da que foi proposta por Prestes Maia, que era a ponte levadiça, porém no 

plano dele esta ponte levadiça se localiza próxima do local que foi escolhido pelo 

estudo do SUBMERSO (alternativa “E”), para a realização do túnel Santos-Guarujá, o 

que mostra que desde a década de 1950 essa ligação é muito importante, tanto é que 

hoje ainda se cogita nesta ligação, tanto pelas questões portuárias, onde há um tráfego 

muito intenso na SP-55 para chegar à margem esquerda do porto (Guarujá), quanto 

para a população, que precisa fazer essa travessia por motivos de trabalho, saúde, 

estudo, lazer entre outros.  

 Apesar de o tempo ter passado, com os estudos e análises realizados neste 

trabalho, podemos concluir que é necessária uma intervenção para resolver esta 

questão da mobilidade do porto e da cidade, mesmo que só esta obra não resolva 

totalmente a questão da mobilidade, ações precisam ser planejadas e começarem a ser 

executadas, pois para que o porto de Santos, que é o maior da América Latina, 

continue se desenvolvendo é necessário que esse e outros projetos sejam realizados, 

além de um planejamento mais amplo que analise o que é melhor para todos para 

assim executar uma melhor solução para o desenvolvimento da cidade e região. E para 

que os problemas de logística portuária, que ocorre em Santos e em outras partes do 

país, seja resolvido ou mitigado, o planejamento tem que ser global e abranger outras 

opções de transportes de cargas, como, por exemplo, ferrovias, hidrovias e rodovias.  
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