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1. RESUMO 

Devido a concentração de empregos e instituições de ensino, na cidade de 

Santos, localizada no litoral do Estado de São Paulo, e a oferta de habitação com 

custos impeditivos ao acesso da maior parte da população, a partir da década de 

1960, ocorreu processo migratório entre esta cidade e sua periferia mais próxima, 

formando intensas pendularidades entre as áreas atratoras de viagens, localizadas 

em Santos, e as produtoras situadas nos municípios vizinhos, como Guarujá, 

sobretudo no distrito de Vicente de Carvalho, localizado na margem esquerda do 

estuário de Santos. O fluxo entre os dois municípios se dá quase que exclusivamente 

por modais hidroviários, através das balsas, barcas e catraias que são os maiores 

modais de transporte entre estes. Devido a esses fatores, a ligação seca direta entre 

os municipios se dá como prioritária, em relação ao desenvolvimento da região 

metropolitana, e principalmente às questões relacionadas à qualidade de vida da 

população. Portanto, a questão básica desse estudo é a análise das alternativas 

locacionais e tecnológicas, e seus respectivos impactos potenciais, da conexão seca 

entre os municípios de Santos e Guarujá, de forma a evidenciar seus efeitos na 

paisagem urbana. Com esta finalidade foi realizado o levantamento de alternativas de 

ligação entre as duas cidades, atrelado à seleção de uma alternativa adequada à 

conjuntura atual dos municípios, com estudo de alternativas de mitigação e 

compensação dos impactos no tecido urbano consolidado. O estudo apontou como 

melhor solução a proposta feita pelo Governo do Estado junto a Dersa em 2013.  

2. INTRODUÇÃO 

O Porto organizado de Santos, está inserido entre o município que dá seu nome e 

Guarujá, que integram a área central da Região Metropolitana da Baixada Santista 

(RMBS) e são os maiores polos de atração de viagens diárias na região, ao lado do 

parque industrial de Cubatão. Existe uma forte ligação entre as duas cidades, devido 

aos seus usos e padrões, destacando-se o fato de que Vicente de Carvalho abriga 

parcela expressiva do Porto. Em face da inexistência de um modal coletivo rodoviário 

ou ferroviário integrado entre os municípios, os descolamentos diários dos 

trabalhadores são onerosos, penalizando-os pela falta de integração tarifária com 

outros modais, tendo um peso grande em suas despesas mensais. O crescimento 

maior das outras cidades da RMBS, também está relacionado à saturação urbana e 

ao comportamento do mercado imobiliário formal no polo. Estes fatores provocaram a 



formação de pendularidades, devido a concentração de terciário e empregos, na 

cidade de Santos, pois não há oferta de habitação para a maior parte da população, 

cuja renda situa-se em faixas impeditivas para acesso ao ofertado na cidade. Assim, 

a ligação seca entre os municipios se dá como prioritária, em relação ao 

desenvolvimento da região metropolitana. 

Esta ligação ajudaria na integração entre ambos, e talvez para uma relação menos 

assimétrica, em termos de polarização. Mas esta transformação só será efetiva se 

ocorrer a implantação de um modal de transporte coletivo articulado a essa conexão, 

em calha exclusiva. Do contrário, a nova ligação seria utilizada prioritariamente pelo 

transporte individual, afetando deleteriamente ambos os municípios. Este contexto 

justifica o estudo dos projetos de ligação seca, com análise comparativa do desenho 

urbano e padrões de mobilidade, e os impactos na estruturação dos padrões de uso 

e ocupação do solo, fomentando um pensamento crítico, que possibilite a construção 

de uma proposta de intervenção neste espaço. 

3.OBJETIVOS 

Estudo das propostas de travessias secas entre os municípios de Santos e Guarujá e 

os impactos que podem acarretar em relação à paisagem urbana, bem como as 

transformações que as ligações hidroviárias causaram aos dois municípios. A questão 

básica do estudo será a discussão e análise das alternativas tecnológicas e 

locacionais, respectivos impactos socioespaciais, qualidade urbana e transformações 

potenciais do espaço com a inserção desses projetos, verificando a inserção de cada 

um, determinando a viabilidade de implantação, subsidiando a seleção de uma 

alternativa de ligação adequada à conjuntura atual dos municípios, com estudo de 

alternativas de mitigação e compensação dos impactos no tecido urbano já 

consolidado.  

4. METODOLOGIA 

Levantamento cartográfico, produção de mapas e desenhos esquemáticos apontando 

os locais de implantação de cada projeto existente de ligação. Estudo e leitura da 

bibliografia referenciada, que recupera a história regional a partir dos períodos 

econômicos, em especial o Plano Regional de Santos (MAIA, 1950) e os estudos para 

o túnel submerso, realizados pela DERSA, empresa estatal paulista. Pesquisa de 

documentos e projetos relacionados a conexão dos dois municípios, na imprensa e 



em órgãos públicos. Sistematização do material levantado, criando uma linha do 

tempo onde serão apresentados todos os projetos de ligação propostos para a região. 

Análise e diagnóstico de cada projeto e seus impactos urbanos, relacionados a 

implantação dos mesmos, em seus devidos períodos históricos, comparando as 

vantagens e desvantagens de cada alternativa tecnológica e locacional.  

5. DESENVOLVIMENTO 

Durante a pesquisa histórica vieram à luz vários projetos de ligação seca entre os dois 

municípios, alguns mais divulgados outros menos, e alternando entre propostas de 

túneis ou pontes. E a data de início desses debates, concebida em princípio, 

retrocedeu. Conforme Figura 1, tem-se como primeira proposta identificada o trabalho 

do engenheiro arquiteto Enéas Marini, datado de 1927, sucedido pela do urbanista 

Prestes Maia no final dos anos 1940, do prefeito Oswaldo Justo, nos anos 1980.  

Figura 1: Linha do tempo com todos os projetos de conexão seca 

Fonte: elaborado pelo autor com base nos levantamentos realizados, (2018). 

Recentemente, dos governos José Serra, que em 2009 que apresentou a maquete de 

uma ponte, Geraldo Alckmin, em 2013, com o projeto do túnel Submerso, o mais 

avançado no nível técnico-executivo, com uma versão com tecnologia mais sofisticada 

que a da proposta de 1927. Em 2018, o governador Marcio França autorizou a 



Ecovias, concessionária que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, elaborar o 

projeto de ponte Saboó-Bagres. 

A partir do compêndio dos principais projetos de conexão viária entre as duas cidades, 

fez-se necessária uma comparação entre as tecnologias propostas e as questões 

locacionais envolvidas. Para esta finalidade utiliza-se sete dos dez projetos estudados 

(Quadro1), por fornecerem informações suficientes para a análise e por alguns deles 

coincidirem nas questões principais (local de implantação e tecnologia utilizada). 

Quadro 1: Projetos utilizados na análise 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2018). 

Para a realização do diagnóstico das intervenções urbanas e os impactos dos projetos 

estudados foram aplicados critérios sempre baseados em questões atuais 

urbanísticas, almejando classificar os problemas e impactos que um empreendimento 

deste porte pode trazer aos dois municípios, já que a sua influência reflete em 

inúmeros fatores dentro e fora do mesmo município. Para melhor identificação do local 

de implantação é apresentado um mapa (Figura 2) com os locais de implantação 

aproximados de cada um deles. 

 

 

 



Figura 2: Mapa indicando os locais de implantação dos projetos de conexão. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos levantamentos realizados (2018). 

Como produto são considerados onze critérios de avaliação (Quadro 2), relacionados 

aos custos, restrições, impactos sociais e ambientais, questão de mobilidade e outros 

fatores também determinantes para a localização das travessias, que são subdivididos 

em cinco esferas de abrangência, na tentativa de formulação de conceitos 

semelhantes entre eles.  

 

Quadro 2: Diagnostico dos projetos 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

O primeiro projeto de conexão, datado de 1927, aqui como alternativa A, possui uma 

relativamente boa captação de fluxo de veículos urbanos e do trafego local de 

caminhões. E devido à proximidade com as principais zonas atratoras de viagens e 

pela localização em regiões centrais das duas cidades, favorece o uso de modos não 

motorizados, como pedestres e ciclistas. A redução de distância de viagens, tanto de 



veículos (que utilizam a balsa) e caminhões (que utilizam a Rodovia SP-55) é 

significativa nessa alternativa. 

As alternativas B e H, uma das propostas de Prestes Maia e a última proposta do 

governo estadual, o Túnel Submerso, são muito semelhantes em relação ao local 

previsto. Elas só divergem na tecnologia proposta, e se assemelham com a alternativa 

anterior nas questões de fluxo, apenas com pequenos acréscimos. Pela implantação, 

essas propostas são mais centrais às duas cidades, favorecendo bastante o fluxo 

entre as margens do Porto e um acréscimo maior no fluxo captado de veículos 

urbanos. Porém, o projeto de Maia consistia em uma ponte elevadiça, que não se 

adequa mais às dimensões e movimento do Porto e dos navios que por ele navegam.  

A alternativa C e G, igual às alternativas anteriores, é outra proposta de Maia e outra 

mais recente, que entrou em discussão novamente em 2018. Ambas atendem de 

forma mais distribuída o fluxo rodoviário e urbano do que a proposta E, por já estarem 

deslocadas da rodovia. Mas ainda não são uma opção boa para os fluxos urbanos e 

de bicicletas e pedestres.  

As alternativas D e F, possuem o mesmo local de implantação e se apropriam do local 

das travessias de balsas, apesar das diferenças tecnológicas, (ponte pênsil e 

estaiada). Ambas captam toda a demanda do trafego atual das balsas, sem reduções 

de viagens, mas ao mesmo tempo com alta atratividade para ciclistas e pedestres. O 

tráfego de caminhões é somente local, sendo pouco o acréscimo de fluxo entre as 

margens do Porto. 

A alternativa E é proposta apresentada de forma articulada com uma série de 

intervenções planejadas para a entrada da cidade de Santos, em local próximo às 

rodovias Anchieta e SP-55, atraindo assim maiores volumes de tráfego, praticamente 

só rodoviário, tanto de caminhões como de automóveis. Ambas provocam boa 

redução de tráfego na rodovia Cônego Domênico Rangoni (SP-55). Em relação a 

mobilidade de modos não motorizados, será praticamente nula, pela inserção da 

ponte dentro das rodovias, e por ser longe dos locais de trabalho e moradia das 

pessoas e o acesso ao Guarujá, cruzando a área continental do município de Santos. 

 

 



6. RESULTADOS 

Para a definição da melhor alternativa, teve-se como base o Quadro 2, que permitiu a 

comparação entre seus onze aspectos. A escolha também leva bastante em conta as 

captações de fluxo urbano, rodoviário e portuário. As conexões mais ao fundo do canal 

do estuário, como C, G e E, são as que captam mais o trafego rodoviário e menos o 

urbano, quanto as alternativas D e F, estas captam quase exclusivamente o trânsito 

urbano. Assim, buscou-se uma escolha mais equilibrada e que atendesse de melhor 

forma esse fluxo para a nova ligação Santos-Guarujá 

Pode-se concluir que, dentro dessas alternativas, a melhor no que respeita às 

qualidades urbanísticas é a H, túnel submerso Macuco – Vicente de Carvalho, 

atendendo a um maior público, desde fluxo de veículos urbanos, tanto de caminhões 

como de automóveis, além da ótima acessibilidade para pedestres, ciclistas e a 

possibilidade extensão do VLT para o Guarujá. 

Com a implantação de uma infraestrutura desse porte, inúmeras relações se 

alterariam dentro da área central da RMBS. Atualmente os descolamentos entre os 

dois municípios objeto desse estudo são onerosos e demorados. Com a redução 

destes fatores, seriam minimizados os tempos globais de viagens na região. Estes 

fatores poderiam mudar radicalmente a forma de ocupação da área central da região. 

O primeiro fenômeno bem provável é a evasão mais intensa da população com maior 

poder aquisitivo de Santos, para a região da orla de Guarujá, já observado nas últimas 

décadas, conforme os Censos Demográficos do IBGE. A tendência seria atrativa pela 

proximidade com Santos, que possui maior oferta de empregos e serviços, criando 

mais pendularidades motorizadas. 

Entretanto, se esta proposta for atrelada à extensão do Veículo Leve sob trilhos para 

o Guarujá, mais especificamente na região de Vicente de Carvalho, seria possível, 

também, um adensamento no distrito pela população de média renda, pois hoje a 

região é quase totalmente horizontal e que com o túnel estaria a menos de 10 minutos 

da zona concentradora de empregos em Santos. Porém este fato somente ocorrerá 

se a implantação do túnel for bem amarrada com as legislações municipais dos dois 

municípios. Do contrário, a área sofrerá com os efeitos da especulação urbana e as 

pessoas que moram hoje em Vicente de Carvalho, seriam expulsas para regiões mais 

distantes do polo da RMBS. 



Com esta nova conexão, podem ocorrer, também, reduções de fluxo de automóveis e 

caminhões na Rodovia Conêgo Domênico Rangonhi (SP-55), devido a transferência 

das viagens entre a RMSP e o Guarujá e Litoral Norte, que se utilizavam da SP-55 e 

passariam a utilizar o túnel. Esta é uma possibilidade preocupante, em termos de 

impactos na zona leste de Santos, e que precisa ser enfrentada com instrumentos de 

planejamento urbano adequados, sob pena de ser criada uma indesejável zona de 

passagem, que criaria uma desintegração intraurbana, como no passado a Ferrovia 

Sorocabana provocava, ao longo da Avenida General Francisco Glicério, em Santos.  

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Durante o desenvolvimento da pesquisa foi se aprofundando a questão de que a 

formulação de propostas de conexão seca entre o município de Santos e Guarujá não 

é recente, mas possui mais de 90 anos de discussão. Os sistemas de balsas e lanchas 

estão saturados e sucateados e não atendem mais às demandas e fluxos atuais, 

revelando que é cada vez mais necessária a travessia. Com o levantamento de todos 

os projetos, viu-se que as mesmas questões se repetem em vários governos, que 

apesar das iniciativas,  nenhum deles consegue resolver a situação. 

O Porto de Santos é o maior da América Latina e é dividido entre as duas cidades 

objetos desse estudo, é inaceitável não existir uma ligação rápida entre as margens 

portuárias. As demandas e necessidades para se manter na relevância internacional 

portuária são cada vez maiores e o Estado não se mostra verdadeiramente atento a 

estas questões. O município de Santos está saturado e com coeficientes de 

verticalização expressivos, podendo ser interessante uma descentralização de forma 

a evitar efeitos negativos de altas densidades. Porém, é importante que isto venha 

ocorrer sem prejuízos para a população de Guarujá.  

Desde o Plano Regional de Prestes Maia, em 1950, até os estudos para a construção 

do Túnel Submerso (2013), realizados pela DERSA, ocorreram inúmeras 

modificações na região e o caráter da ligação mudou. O Porto cresceu e as cidades 

ao redor foram ocupadas, sendo cada vez mais necessárias boas e menos onerosas 

conexões entre elas. A inserção deste projeto se mostrou como prioritária em relação 

à melhoria da qualidade vida da população. Desta forma, a escolha do projeto 

adequado adotou como método alguns critérios e buscou a melhor inserção em 

relação as principais áreas atratoras e produtoras de viagem, assim como onde seria 



propiciada a melhoria da mobilidade não motorizada e a integração entre os sistemas 

de transporte público.  

Uma questão que ficou evidente durante as análises, é que somente uma conexão 

entre as duas ilhas não será suficiente, devido às dimensões dos fluxos urbanos e 

portuários. Seria necessário uma série de projetos de conexões, cada uma 

beneficiando um setor da região. E devido ao alto custo destas, a proposta feita pela 

Dersa se mostra como a melhor alternativa para o contexto atual, haja vista que 

encontra os melhores índices de captação do trafego urbano, pela criação da conexão 

entre as duas margens do porto e ao mesmo tempo maximizar o trafego não 

motorizado. Porém, seria necessário adotar em conjunto uma série de medidas no 

campo do planejamento urbano, em ambas as cidades, de forma a evitar ou mitigar 

seus efeitos indesejáveis. Além disso, percebe-se que o Estado não resolverá tão 

cedo esta questão, pois somente em período eleitoral costumam surgir novas 

propostas.    
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