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1. RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo avaliar o potencial de incremento do modal 

ferroviário na matriz de transportes do Porto de Santos, sobretudo no que se refere à 

movimentação de contêineres. Atualmente esta ocorre majoritariamente por via 

rodoviária, não apenas com cargas de exportação e importação, como entre as 

margens desse complexo portuário, gerando impactos nos acesso ao Porto de 

Santos e em vias urbanas, seja no trânsito, seja pela falta de locais para 

estacionamento de caminhões. O incremento da participação do modal ferroviário 

possibilitaria a mitigação de gargalos logísticos, bem como a melhora na relação 

porto-cidade, com a vantagem da segregação e da melhor eficiência energética e 

menor emissão de poluentes, em comparação com o transporte rodoviário. A 

avaliação desse potencial será feita mediante estudo de caso, considerando um 

terminal de contêineres de grande capacidade, com base na hipótese de viabilidade 

técnica e sustentável quanto à implantação de acesso ferroviário, melhorando sua 

logística e produtividade. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Em 2014 (CODESP), o Porto de Santos registrou uma média diária de 5.875 

contêineres transportados por caminhões, totalizando 2.144.039. No mesmo 

período, apenas 25.017 foram transportados por ferrovia, ou seja, aproximadamente 

1%. O terminal selecionado para o presente estudo é um dos de maior capacidade 

operacional do Porto de Santos: o Brasil Terminal Portuário (BTP), também um dos 

mais recentes, localizado na margem direita (Zona Portuária da cidade de Santos – 

SP). Um item relevante na pesquisa é a existência do Terminal Intermodal do Porto 

de Santos (TIPS), da Contrail Logistica S.A., em Cubatão – SP, cuja proposta é de 

atuar como “hub“ (concentrador) multimodal, com acesso rodoferroviário e em 

parceria com concessionárias de ferrovias que acessam as instalações portuárias, 

movimentando cargas entre suas margens, inclusive utilizando vagões do tipo 

“double stack” para o transporte de contêineres remontados, modelo já explorado de 

forma eficiente em países desenvolvidos, como os EUA.  

 

3. OBJETIVO 

O objetivo do presente estudo é de analisar a viabilidade técnica da implantação de 

acesso ferroviário ao terminal da BTP, tendo como premissas: a redução do tráfego 



rodoviário de cargas e evitar/minimizar conflitos rodoferroviários, com eventual 

benefício adicional de viabilizar acesso ferroviário a outros terminais atualmente não 

atendidos por este modal.  

 

4. METODOLOGIA 

A metodologia adotada tem como base: pesquisa teórica, com revisão bibliográfica 

de textos e livros relacionados ao modal ferroviário e operações portuárias; e estudo 

de caso, no qual será analisado o potencial de implantação de acesso ferroviário no 

terminal selecionado, considerando as características operacionais deste. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Com base nas referências e pesquisas efetuadas, foi definida uma proposta de 

traçado, considerando a malha ferroviária existente e áreas com potencial para 

implantação de novos ramais. O traçado definido também potencializa a derivação 

de outros ramais, para atendimento de outros terminais existentes no Bairro Alemoa, 

ou futuras instalações, em áreas disponíveis. Na Figura1, as linhas tracejadas 

representam os ramais ferroviários propostos. A linha amarela representa o acesso 

ao terminal da BTP, que também pode ser aproveitado para acesso a terminais do 

lado de mar do Bairro Alemoa, todos retroportuários, área igualmente carente desse 

modal, sem gerar conflitos com outros modais de transporte. A linha azul propiciaria 

acesso a terminais intermediários, no mesmo bairro. Por fim, a linha verde permitiria 

acesso à área com potencial para implantação de futuros empreendimentos 

portuários ou industriais. 

  

Figura 1: Proposta de implantação de ramais ferroviários - Imagem de Satélite (Google Earth, 2015). 



Embora não seja objeto do presente estudo, o projeto básico deverá prever a 

implantação da via permanente, velocidade máxima, raio de curvatura e gabaritos, 

entre outros adequados (VALEC). O estudo avaliará a movimentação atual e 

máxima prevista para o terminal da BTP, além de identificar eventuais interferências 

(gabaritos de pipe racks, linhas subterrâneas, conflitos rodoferroviários e cargas 

armazenadas nas proximidades, etc.), recomendando as adaptações necessárias à 

implantação do ramal, considerando o tráfego de vagões double stack (remontados). 

Também serão identificadas outras restrições logísticas existentes fora da área do 

porto. Por fim, será avaliada a potencial redução do tráfego de caminhões. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Os resultados preliminares indicam que já houve ramal ferroviário que acessava o 

terminal conhecido com Terminal de Granéis Líquidos da Alamoa (TEGLA), 

atualmente operado pela Transpetro, porém, com acesso por outro traçado, que não 

o proposto no estudo. Há uma linha de dutos que atendem a esse terminal, sendo 

que a locação do ramal proposto pode implicar na necessidade de obras de 

proteção dos dutos ou na necessidade de utilização de áreas de terminais do Bairro 

Alemoa. Essa última possibilidade teria como compensação a disponibilização do 

acesso ferroviário a esses terminais. Contudo, há necessidade de investimentos 

conjuntos dos setores público e privado em toda a cadeia logística, de forma que o 

modal ferroviário seja incrementado na matriz de transportes nacional. A construção 

do “Ferroanel” é indispensável, pois eliminará a atual restrição de passagem de 

comboios destinados ao Porto de Santos, em função do uso da malha ferroviária 

pela CPTM, na Região Metropolitana de São Paulo. 
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