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Apresentação 

O presente documento objetiva apresentar respostas e comentários da DERSA e da equipe responsável 
pela elaboração do EIA/RIMA do SUBMERSO – Túnel Santos-Guarujá às manifestações contendo 
contribuições, críticas e sugestões efetuadas durante as Audiências Públicas realizadas pelo CONSEMA 
em 12/11/2013 e 18/02/2014 em Santos e em 13/11/2013 no Guarujá, as quais não puderam ser 
adequadamente respondidas durante os eventos. Apresenta também, respostas a informações 
solicitadas pela CETESB em 17/03/2014. 

Ressalta-se, inicialmente, que a divulgação do projeto e dos estudos ambientais do SUBMERSO – Túnel 
Santos-Guarujá vem sendo feita desde setembro de 2013 da maneira o mais ampla possível. Além de 
disponibilizar o EIA e o RIMA, em formato digital, no website da DERSA na Internet e de um sistema de 
atendimento por telefone (0800), a DERSA mantém cópias do EIA em sua sede em São Paulo e nas 
denominadas Centrais de Relacionamento instaladas em Santos e Guarujá e nos postos itinerantes, com 
funcionários de plantão para auxiliar na consulta e responder a dúvidas formuladas pelos interessados. 
O quadro abaixo resume os atendimentos realizados até fins de fevereiro de 2014. 

 
Atendimentos por Centro de Informação  Posto 

Itinerante 
Total 

Santos  Guarujá 

336 1.165 1.572 3.073 

 

Principais Questionamentos 

Entre os temas mais consultados pelos interessados que tem comparecido às Centrais de 
Relacionamento destaca-se o interesse de moradores de bairros próximos quanto ao traçado, com 
solicitações da confirmação de que serão ou não diretamente afetados e esclarecimentos acerca de 
procedimentos de desapropriação ou indenização, e as questões relacionadas ao reassentamento de 
famílias potencialmente atingidas.  

Nas Audiências Públicas, esses mesmos temas (desapropriação, indenização, reassentamento) foram 
majoritários nos questionamentos apresentados, seguidos de questionamentos sobre o traçado 
selecionado e questões relativas ao tráfego de veículos no município de Santos e aos impactos da etapa 
de construção.  

Registra-se também o recebimento pelo CONSEMA de documentos encaminhados por associações de 
moradores das duas cidades. 

Para este documento, os comentários e respostas do empreendedor foram organizados em 6 (seis) 
partes: 

A - Comentários sobre a Escolha do Traçado do Túnel Submerso 

B - Comentários sobre Questões Relativas a Desapropriação e Reassentamento 

C – Comentários sobre Impactos no Tráfego e Sistema Viário 

D – Comentários sobre Impactos da Etapa de Construção do Túnel Submerso 

E – Respostas aos Documentos Protocolados no CONSEMA 

F – Respostas às Informações Solicitadas pela CETESB 

Destaca-se que todos os questionamentos apresentados encontram respostas nos documentos que 
resumem os estudos socioambientais realizados e disponibilizados à consulta pública (EIA/RIMA e 
Relatório Complementar ao EIA), assim como parte deles foram diretamente respondidos nas 
Audiências Públicas realizadas. No presente documento, tais informações são resgatadas e acrescidas de 
explicações e comentários que buscam explicitá-las com maior clareza.   
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A. Comentários e esclarecimentos sobre a Escolha do Traçado do Túnel Submerso 
O principal questionamento apresentado quanto à escolha do traçado proposto para o 
empreendimento provém majoritariamente de representantes e moradores da cidade de Santos e 
refere-se à justificativa da localização no centro do canal (ligação Macuco-Vicente de Carvalho) e não na 
entrada da cidade de Santos (posições junto ao Rio Saboó, Alemoa, Valongo, ou Rio do Meio), onde os 
impactos urbanos seriam, segundo as manifestações apresentadas, potencialmente de menor 
magnitude.  

Em primeiro lugar, é preciso compreender que há dois grandes conjuntos de demandas de transporte 
entre as margens do canal: (a) atendimento ao crescente volume de transporte de cargas portuárias, 
que, associado a outros fatores logísticos, tem superado a capacidade atual das rodovias e vias urbanas 
de acesso nos período de pico das safras de grãos; e (b) atendimento às viagens urbanas entre as 
cidades de Santos e Guarujá (veículos leves, veículos comerciais, pedestres, ciclistas e motociclistas), 
com movimento diário estimado em cerca de 69 mil pessoas (EIA, Vol. I, pág. 2-5, Tabela 2.2-1). 

O atendimento a essas demandas certamente não se fará de forma eficiente com apenas uma única 
travessia do canal do estuário. Os estudos mostram as travessias ao norte do canal atendem de forma 
mais eficiente às demandas portuárias decorrentes das futuras ampliações previstas para o porto e para 
as atividades de exploração do pré-sal, que se localizam na margem esquerda (Barnabé, Bagres, Base 
aérea). Travessias no centro do canal e na Ponta da Praia atendem com maior eficiência as viagens 
urbanas e os deslocamentos de pedestres e ciclistas já existentes. 

Os diferentes objetivos mostram que a implantação de uma travessia não exclui outra, ou outras. A 
decisão pelo empreendimento proposto (travessia no centro do canal ligando Macuco a Vicente de 
Carvalho), que deverá ser implantado com recursos públicos, busca atender à demanda já existente das 
viagens urbanas, contribuindo para a melhoria dos transportes públicos e da mobilidade urbana, cujos 
benefícios são auferidos de forma preponderante pela população que realiza diariamente viagens entre 
as duas margens para fins de trabalho, educação e serviços. Travessias ao norte do canal possuem maior 
atratividade para o investimento privado, pois atende de forma mais significativa o transporte de cargas 
e contribui para viabilizar a expansão portuária para a margem esquerda e para ampliação da eficiência 
operacional da atividade portuária. 

No presente empreendimento, o Governo do Estado ao decidir pela implantação de uma ligação seca 
entre Santos e Guarujá na posição central do canal do estuário, buscou atender de forma prioritária as 
viagens urbanas, propiciando melhor integração e mobilidade urbanas, estabelecendo os seguintes 
objetivos específicos para o empreendimento (conforme EIA, Vol. I, pág. 2-19):    

 Atender às demandas atuais e futuras das várias categorias de viagens como as de pedestres, 
ciclistas, motociclistas, automóveis, ônibus urbanos e caminhões;  

 Interligar as regiões de maior geração de viagens em Santos e no Guarujá em especial para os 
percursos de trabalhadores entre as duas margens do canal;  

 Permitir a integração dos sistemas de transportes públicos, e proporcionar a possibilidade de 
extensão do sistema VLT para atendimento da cidade de Guarujá;  

 Aumentar a segurança e o conforto na travessia Santos-Guarujá, reduzindo a espera e os 
conflitos decorrentes das filas de acesso às balsas; 

 Reduzir os conflitos da travessia por balsas e barcas com o tráfego de navios; 

 Proporcionar acesso ao futuro aeroporto metropolitano da Baixada Santista; 

 Viabilizar a integração entre os planos urbanísticos, sistema de transportes urbanos e as 
melhorias dos sistemas viários dos dois municípios. 

Dessa forma, a escolha do traçado do túnel submerso (apresentada no Capítulo 4 do EIA e com ajustes 
nos acessos em Santos apresentados no Relatório Complementar ao EIA) foi desenvolvida sob 
orientação dos objetivos acima expostos, e avaliou alternativas situadas nas regiões:  
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 Norte do Canal, mais distantes da malha urbana de Santos e Guarujá, atendendo 
predominantemente fluxos de carga do porto e sua expansão;  

 Meio do Canal, atendendo predominantemente a fluxos urbanos, especialmente de 
trabalhadores, mas também parcialmente de cargas portuárias que circulam pelas duas margens 
do canal; e  

 Sul do Canal, na Ponta da Praia, atendendo predominantemente fluxos urbanos de pessoas e 
mercadorias e turísticos das duas cidades.  

A seleção da alternativa final do empreendimento, pautada pelos objetivos acima, foi desenvolvida nos 
estudos ambientais conjuntamente com os estudos para o projeto de engenharia e, e foi organizado nas 
seguintes etapas principais, sempre conjugando avaliação de alternativa locacional (posição da travessia 
ao longo do estuário de Santos) e tecnológica (ponte, túnel em NATM, túnel imerso):  

 Na etapa inicial, foram compiladas as várias propostas de travessia já formuladas nos anos recentes 
e consolidadas 11 alternativas tecnicamente viáveis em diferentes posições do canal e tipo de 
travessia (ponto ou túnel); 

 Na segunda etapa de avaliação, a Secretaria de Logística e Transportes (SLT) realizou estudos de 
demanda consolidados no documento “Ligação Seca Santos-Guarujá – Estudos de Transporte e 
Tráfego”, com as alternativas agrupadas em 7 possibilidades de pontos de travessia do canal do 
estuário de Santos. Esse estudo concluiu pela seleção da posição mediana do canal, como a posição 
que melhor atende os objetivos colocados para o empreendimento, de priorizar o atendimento ao 
transporte urbano entre as cidades de Santos e do Guarujá, ou seja as viagens internas à região 
metropolitana da RMBS; 

 Na sequência, duas alternativas localizadas na posição mediana do canal foram comparadas por 
meio de uma análise multicriterial, considerando os critérios de engenharia, aspectos 
socioambientais e operacionais, chegando-se à seleção da diretriz e localização de traçado do túnel 
mais adequada; 

 Finalmente, a diretriz e localização selecionada foi submetida a um processo de detalhamento e 
ajustes por meio de discussões técnicas realizadas pela DERSA com: (i) as Prefeituras Municipais de 
Santos e Guarujá, visando promover a adequada inserção urbana do empreendimento e (ii) com a 
Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP, visando à adequação quanto às restrições 
operacionais do porto e os projetos e obras de expansão. Nessa fase foram realizadas também 
reuniões com órgãos regionais de planejamento metropolitano e especialmente com a Empresa 
Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo - EMTU, visando adequar critérios de projeto 
para permitir a possibilidade de utilização das vias projetadas para expansão do sistema VLT, que 
está em fase inicial de implantação na cidade de Santos, para atendimento futuro ao Guarujá. 
Várias soluções foram avaliadas em rodadas sucessivas de discussão até chegar-se à configuração 
final da alternativa ora em licenciamento.  

A Figura 4.1-1 e a Tabela 4.1-1 do EIA (Vol. I, pág. 4-2), reproduzidas a seguir, sintetizam os 7 pontos 
potenciais de travessia e a localização das 11 alternativas estudadas. 
 
A solução proposta deveria também atender aos seguintes critérios: 

 Restrições definidas para a navegação portuária, de respeitar os 21 metros de profundidade ao 
longo dos 200 metros do canal de navegação; 

 Restrições definidas para o tráfego aéreo - Gabarito vertical de 85 m (em caso de ponte), 
definido pelo Comando Aéreo Regional - COMAR definiu os limites de alturas em função da 
segurança para o cone de aproximação dos voos dirigidos para a Base Aérea de Santos (e futuro 
aeroporto metropolitano). 
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 Evitar ao máximo as interferências ao Patrimônio Histórico e Cultural na área de influência 
direta da ligação, devido à importância do conjunto de bens existentes para os municípios de 
Santos e do Guarujá e para o país.  

 Atender ao planejamento de atividades portuárias planejadas e/ou em implantação em ambas 
as margens do canal portuário. 

 Atender as regras de operação portuária estabelecidas para o canal de Santos. 

Localização das Alternativas Estudadas 

 

Relação de Alternativas Estudadas 

Porção do Estuário Grupo de Alternativas Alternativas estudadas 

Norte do Canal 

A – Alemoa - Bagres Alternativa 1 - Alemoa – Bagres em Ponte Estaiada 

B – Saboó - Barnabé 

Alternativa 2 – Saboó-Barnabé em Ponte Mista 

Alternativa 3 - Saboó-Barnabé em Ponte em Arco 

Alternativa 4 - Saboó-Barnabé em Túnel Escavado 

C – Valongo - Barnabé Alternativa 5 - Saboó-Barnabé em Túnel Imerso 

Meio do Canal 
D – Paquetá – Vicente de Carvalho Alternativa 6 - Paquetá – Vicente de Carvalho em Túnel Imerso 

E – Macuco – Vicente de Carvalho Alternativa – 7 Macuco – Vicente de Carvalho em Túnel Imerso 

Sul do Canal 

F- Estuário - Conceiçãozinha 
Alternativa 8 - Estuário – Conceiçãozinha em Túnel Imerso 

Alternativa 9 - Estuário – Conceiçãozinha em Ponte 

G – Ponta da Praia-Balsa 
Alternativa 10 - Ponta da Praia –Balsa em Túnel Imerso 

Alternativa 11 - Ponta da Praia –Balsa em Ponte Estaiada 

A 
B 

C 

D 

F 

E 

G 
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ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS EM RELAÇÃO À DEMANDA DE TRANSPORTE  

O estudo de demanda de transporte e tráfego elaborado pela SLT organizou as 11 alternativas propostas 
em 7 pontos de travessia ao longo do canal de Santos identificados pelas letras A a G e avaliou as 
alternativas quanto ao melhor desempenho em relação às demandas de transportes, a partir dos 
seguintes indicadores: 

 Volume de tráfego atual atraído (viagens urbanas e rodoviárias) 

 Tráfego captado da balsa  

 Alterações em tempos e percurso de viagem 

 Impactos no sistema viário urbano 

 Atendimento a modos não motorizados: pedestres e coclistas 

 Potencial receita com pedágio  

Foram realizadas simulações para um cenário base (movimento de 2010) e para cenários futuros (2020, 
2030 e 2040), nesses considerando o aumento das demandas decorrentes do crescimento urbano, das 
ampliações previstas do Porto de Santos e das atividades de exploração do Pré-sal. 

A seguir destacam-se os resultados das simulações para quatro dos critérios de comparação, voltados a 
responder os questionamentos apresentados pela comunidade nas Audiências Públicas: volume de 
tráfego atraído, tráfego captado da balsa, alterações em tempos e percurso de viagem e atendimento a 
modos não motorizados. 
 

Volume de Tráfego Atraído 

Os resultados das simulações, para a situação base 2010, são resumidos na tabela abaixo (organizada 
com a agregação das tabelas 4.2-8 e 4.2-9 do EIA), que mostra a composição do tráfego diário a ser 
atraído pelas diferentes alternativas de localização de travessia. Nessa tabela, “viagens locais” referem-
se a viagens urbanas (origem e destino nos municípios da RMBS), e “viagens rodoviárias” referem-se a 
viagens com origem ou destino no planalto. 

Alternativas 
Viagens/dia Viagens/dia 

Locais Regionais Total Locais Regionais Total 

A – Alemoa - Bagres 9.551 9.220 18.771 51% 49% 100% 

B – Saboó - Barnabé 10.701 9.344 20.045 53% 47% 100% 

C – Valongo - Barnabé 9.206 4.007 13.213 70% 30% 100% 

D – Paquetá – Vicente de Carvalho 14.300 4.362 18.662 77% 23% 100% 

E – Macuco – Vicente de Carvalho 14.495 3.020 17.517 83% 17% 100% 

F- Estuário - Conceiçãozinha 15.822 2.402 18.224 87% 13% 100% 

G – Ponta da Praia-Balsa  19.099 2.222 21.321 90% 10% 100% 

Esses resultados mostram que quanto mais ao norte, maior é a atração do tráfego de cargas portuárias 
(cargas rodoviárias provenientes ou com destino ao planalto), e quanto mais ao sul, maior é a atração de 
viagens urbanas.  

Verifica-se pelos dados acima que as alternativas ao norte, especialmente as localizações A (Alemoa – 
Bagres) e B (Saboó-Barnabé), situadas na entrada da cidade de Santos, são as que mais atraem viagens 
rodoviárias, com carregamento praticamente distribuído igualmente entre urbano e rodoviário.  

Na alternativa escolhida (E – Macuco/Vicente de Carvalho) cerca de 83% das viagens atraídas são 
urbanas e apenas 17%, entre automóveis e caminhões, são viagens rodoviárias. Nas alternativas mais ao 
sul, o percentual de viagens urbanas é ainda maior.  

Para reforçar esta análise, apresentam-se os dados desagregados de atração de viagens de automóveis 
e caminhões (tabelas 4.2-8 e 4.2-9, do EIA, Vol. I, pág. 4-25) e um quadro síntese das conclusões do 
critério de Atratividade, conforme o Estudo da SLT.  
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Tabela 4.2-8 - Tipo de Tráfego Atendido por Alternativa para Automóveis  

Alternativas 
Viagens/dia Viagens/dia 

Urbanas Rodoviárias Total Urbanas Rodoviárias Total 

A 7.128 7.752 14.881 47,9% 52,1% 100,0% 

B 8.304 7.954 16.258 53,7% 46,3% 100,0% 

C 7.584 3.098 10.682 71,0% 29,0% 100,0% 

D 11.971 3.046 15.017 79,7% 20,3% 100,0% 

E 12.333 2.148 14.482 85,2% 14,8% 100,0% 

F 14.038 2.154 16.192 86,7% 13,3% 100,0% 

g 17.717 2.109 19.826 89,4% 10,6% 100,0% 

 

Tabela 4.2-9 - Tipo de Tráfego Atendido por Alternativa – Caminhões 

Alternativas 
Viagens/dia Viagens/dia 

Locais Regionais Total Locais Regionais Total 

A 2.423  1.468 3.890 62,3% 37,7% 100,0% 

B 2.397 1.390 3.787 63,3% 36,7% 100,0% 

C 1.622 909 2.531 64,1% 35,9% 100,0% 

D 2.329 1.316 3.645 63,9% 36,1% 100,0% 

E 2.162 872 3.035 71,3% 28,7% 100,0% 

F 1.784 248 2.032 87,8% 12,2% 100,0% 

G 1.382 113 1.495 92,5% 7,5% 100,0% 

 
Alternativa  Análise 

A 
Verifica-se que grande parte da demanda atraída para a ligação da Alternativa A é de natureza rodoviária, e para os 
automóveis, no lado Santos, a ligação é atrativa principalmente para as viagens cujas origens estão na região ao norte 
do município, onde o mesmo ocorre para as viagens geradas em São Vicente. 

B 

Na alternativa B, o tráfego de automóveis atendido é praticamente distribuído igualmente entre urbano e rodoviário. 
Para os caminhões, a parcela de tráfego local, entre os municípios de Santos, Guarujá e São Vicente, e entre margens 
do porto, é de 63,3%. Também se verifica que a proporção de viagens urbanas e rodoviárias captadas é bastante 
semelhante à da alternativa A. 

C 

Com relação à atratividade dos diferentes tipos de tráfego, a alternativa C tem sua demanda de automóveis 
composta por 71% de viagens urbanas e 29% de rodoviárias. Dada sua localização mais interna ao município de 
Santos, a atratividade ao tráfego rodoviário é consideravelmente reduzida em relação às alternativas A e B. Para 
caminhões a proporção do tráfego total atendido é de 64,1% de viagens locais e 35,9% de regionais. 

D 

A alternativa D apresenta maior atratividade ao tráfego urbano que compõe 79,7% das viagens de automóveis que a 
utilizariam. Para caminhões, 63,9% da demanda são relativos a intercâmbios locais. Observa-se que esta alternativa 
capta um volume urbano muito maior do que a alternativa C, devido às suas melhores condições de acessibilidade 
para esse tráfego. 

E 

Na alternativa E, verifica-se grande atratividade ao tráfego urbano de automóveis e reduzida participação do tráfego 
rodoviário. Das viagens atendidas, 85,2% são relativos a intercâmbios urbanos e 14,8% são referentes a viagens 
rodoviárias, que anteriormente se utilizavam da SP-55. No caso de caminhões, também se verifica o maior 
atendimento às viagens locais em detrimento das rodoviárias. 

F 

Para a localização da alternativa F, a ligação teria sua demanda de automóveis composta predominantemente por 
viagens urbanas que representariam 86,7% do total atendido. As rodoviárias responderiam por 13,3%. No caso de 
caminhões, as viagens locais, como aquelas entre Santos e Guarujá ou entre as margens do porto, representam 
87,8% da demanda atendida. 

G 

A alternativa G atrairia quase 90% de tráfego urbano. Da mesma forma, a demanda de caminhões é composta 
principalmente por viagens locais que respondem por 92,5% dos intercâmbios atendidos por essa alternativa. Sua 
localização é a menos atrativa às demandas de viagens rodoviárias. Como referência, estimou-se, pelas pesquisas OD 
realizadas nas balsas, que cerca de 6% da demanda atual se referem viagens rodoviárias. 
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Tráfego Captado da Balsa  

A capacidade de atração do tráfego que atualmente se utiliza do sistema de balsas é um aspecto 
relevante na avaliação das alternativas, pois um dos objetivos do empreendimento é reduzir os conflitos 
da travessia por balsas e barcas com o crescente tráfego de navios.  

O resultado das simulações apresentados na Figura 4.2-10 extraída do EIA (Vol. I, pág. 4-26) mostra o 
percentual de tráfego atraído das balsas para cada alternativa.  

Figura 4.2-10 - Percentual da Demanda Capturada da Balsa por Alternativa  

 

Estima-se que a alternativa A, por exemplo, captaria cerca de 30% da demanda de automóveis que 
atualmente se utiliza das balsas, isto é, cerca de 5.000 viagens/dia seriam realocadas das balsas para a 
ligação seca. Nas alternativas centrais, como D e E, o percentual do tráfego capturado foi estimado 
entre 63% e 68%. Na medida em que as alternativas se aproximam da região da Ponta da Praia, a 
parcela captada das balsas aumenta até chegar a 100% no caso da alternativa G, o que corresponde a 
cerca de 17 mil viagens/dia. Desse modo, evidencia-se que as alternativas ao norte do canal, na entrada 
da cidade de Santos, mostram-se pouco eficientes no atendimento das demandas de viagens que 
utilizam o sistema de balsas. 

Alterações nos Tempos e Percursos de Viagem  

A oferta da nova travessia deve resultar na redução geral da extensão total das viagens realizadas e no 
tempo geral das viagens. Esses indicadores, destacados também no EIA, mostram a vantagem da 
localização no centro do canal em comparação com as alternativas ao norte e na ponta da praia. A 
tabela a seguir, montada com os dados da Tabela 4.2-10 do EIA (Vol. I, pág. 4-27) e do Estudo da SLT, 
mostra a redução da quilometragem total das viagens e a redução dos tempos gastos em viagens nas 
várias alternativas em relação à situação atual, com viagens via SP-055 e balsa. 

Variação de Percursos e Tempos de Viagem por Grupo de Alternativas 

Alternativas 
Redução dos Percursos  

(mil veic.km/ano) 

Redução dos Tempos de Viagem  
(mil veic.hora/ano) 

Automóveis Caminhões Total Automóveis Caminhões Total 

Barnabé-Bagres -20.411 -22.134 -42.545 -1.941 -274 -2.215 

Vicente de Carvalho -21.872 -26.073 -47.945 -2.594 -276 -2.870 

Estuário -Ponta da Praia -19.076 -15.210 -34.945 -1.872 -161 -2.034 
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Conforme explicitado no EIA (Vol. I, págs. 4-27 a 4-28), as alternativas com travessia na posição central 
do canal (Vicente de Carvalho) apresentam os melhores resultados: (i) a redução de cerca de 48 milhões 
de quilômetros anuais na extensão das viagens corresponde a um resultado 13% superior às alternativas 
ao norte e 37% superior às alternativas ao sul; e (ii) e redução dos tempos de viagem atingem cerca de 
2,9 milhões horas anuais, o que corresponde a um resultado 30% superior às alternativas ao norte e 
41% superior em relação às alternativas ao sul.  

Acessibilidade a Modos não Motorizados - Pedestres e Ciclistas  

Neste quesito, as simulações mostram que as alternativas no centro do canal resultam na menor 
extensão total das viagens realizadas por pedestres em relação às demais alternativas de travessia. Com 
relação às viagens de ciclistas essa alternativa apresenta valor equivalente às alternativas na Ponta da 
Praia, porém muito mais favorável (605 menor) que as alternativas ao norte, na entrada da cidade. A 
Tabela 4.2-14, extraída do EIA (Vol. I, pág. 4-30), resume os resultados das simulações, que indicam qual 
seria a circulação (em passageiros x km) que cada alternativa geraria, caso a demanda atual se utilizasse 
da nova ligação para realizar as transposições entre a margem esquerda e direita do canal. 

Tabela 4.2-14 - Momento de Transporte Associado ao Uso de cada Alternativa por Pedestres e Ciclistas 

Alternativas 

Momento de Transporte  
(milhões de passageiros x km/ano) 

Pedestre Ciclista 

Barnabé - Bagres 110 118 

Vicente de Carvalho 65 58 

Estuário - Ponta da Praia 96 54 

 

A localização Barnabé-Bagres (na entrada da cidade de Santos) imporia aos usuários de bicicleta e 
pedestres (ou usuários de transporte público) os maiores custos de transporte para sua utilização, o que 
na prática pode significar que essa parcela da demanda simplesmente não utilizaria a ligação nesse 
local. As estimativas feitas no modelo indicaram que, em média, o uso da alternativa Barnabé-Bagres 
implicaria em circulação adicional de 9 km para pedestres e 12 km para ciclistas, em relação às 
alternativas Vicente de Carvalho e Ponta da Praia, respectivamente.  

Por outro lado, a alternativa Vicente de Carvalho, por se situar mais próxima às origens e destinos das 
viagens de pedestres, é a que geraria os menores momentos de transporte para os viajantes que fazem 
a travessia a pé. 
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Quadro Final de Avaliação de Alternativas em Relação à Demanda de Tráfego 

Os resultados e projeções realizados indicam que as alternativas D e E são as mais eficientes em relação 
aos objetivos do empreendimento. Isso pode ser observado na matriz resumo de indicadores para o 
ano-base, na Tabela 4.1.2-1, extraída do EIA (Vol. I, pág. 4-37), em que se faz uma comparação relativa 
de desempenho de cada alternativa em relação aos critérios de análise adotados.  

Tabela 4.1.2-1: Matriz de Indicadores  

Alternativas 

Indicador / Pontuação 

Volume de 
tráfego atraído 

Captação 
de 

Demandas 
da Balsa 

Alterações 
nos 

tempos de 
Viagem 

Alterações 
nos 

Percursos 
de Viagem 

Impactos no Tráfego 
Urbano (*) 

Acessibilidade a 
Modos não 

Motorizados (**) 

Potencial 
de 

Geração 
de 

Receitas 
Urbano Porto Automóveis Caminhões  Pedestres Ciclistas 

A 0.402 1.000 0.293 0.789 0.919 0.272 0.997 0.591 0.591 0.968 

B 0.415 0.989 0.371 0.789 0.919 0.333 1.000 0.591 0.591 1.000 

C 0.428 0.670 0.468 0.789 0.919 0.681 0.998 0.591 0.591 0.662 

D 0.676 0.962 0.627 1.000 1.000 0.692 0.935 1.000 0.934 0.942 

E 0.696 0.893 0.675 1.000 1.000 0.982 0.911 1.000 0.934 0.849 

F 0.792 0.736 0.811 0.699 0.824 0.979 0.950 0.679 1.000 0.780 

G 1.000 0.571 1.000 0.699 0.824 1.000 0.985 0.679 1.000 0.832 

Pontuação: valor percentual em relação a melhor alternativa  
* - menor volume = maior nota 
**menor geração = maior nota  

 

Os resultados da matriz se referem ao ano-base, situação que se mantém nos cenários futuros. As 
principais conclusões são apresentadas a seguir e contemplam os resultados para o horizonte atual e os 
cenários de projeção avaliados.  

1. As alternativas ao norte do canal são as que apresentam maior eficiência no atendimento às 
demandas de caminhões e de movimentação do porto. Essas alternativas revelam-se importantes 
para uma ligação com objetivo de atender as ligações intraportuárias. Isso se explica pela sua 
proximidade aos maiores polos geradores de viagens no porto, que se situam atualmente na região 
da Alemoa e Saboó e futuramente na região das ilhas Barnabé e Bagres, onde estão previstos 
grandes investimentos de expansão portuária. As estimativas indicam que, no ano base, esta 
alternativa de localização atenderia a uma demanda de caminhões 23% maior do que a projetada 
para a alternativa Vicente de Carvalho e 40% maior do que aquela prevista para a Ponta da Praia.

 

Com a futura expansão do porto esta diferença se ampliaria, tendo-se estimado que, no horizonte 
2030, a demanda atendida por Barnabé-Bagres seria o dobro daquela potencialmente atendida por 
Vicente de Carvalho e quatro vezes superior àquela prevista para a alternativa Ponta da Praia.  

2. As alternativas ao centro e ao sul do canal, identificadas por Vicente de Carvalho e Ponta da Praia,
 

respectivamente, são as que melhor atenderiam à demanda de ciclistas e pedestres que 
atualmente se utilizam do sistema de balsas/barcas operadas pela DERSA. Os resultados 
apresentados indicam que a localização em Vicente de Carvalho é a que traria maiores ganhos de 
acessibilidade aos pedestres, ressaltando-se que esta categoria se refere em grande parte a 
usuários de transporte público, que chegam de ônibus em um dos lados do canal e, após a travessia 
pelas balsas/barcas, embarcam em outro ônibus no outro lado do canal para prosseguir viagem.

 

Para essa parcela da demanda de viagens, uma ligação ao centro do canal traria importantes 
economias em tempos de viagem. Com relação aos ciclistas, as alternativas Ponta da Praia e 
Vicente de Carvalho trariam benefícios semelhantes em termos de ganhos em acessibilidade, sendo 
a primeira ligeiramente superior. A alternativa Barnabé-Bagres seria pouco eficiente no 
atendimento a essas duas demandas.  

3. No atendimento ao tráfego urbano de automóveis, ou seja, a demanda de viagens dos municípios 
de Santos, São Vicente, Praia Grande e Guarujá que precisa atravessar o canal, as alternativas Ponta 
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da Praia e Vicente de Carvalho são as de melhor desempenho. Como demonstrado, enquanto 48% 
e 54% da demanda atendida pelas alternativas ao norte do canal seriam de viagens urbanas. No 
caso de Vicente de Carvalho, esse total seria em torno de 80% a 85% e na Ponta da Praia, entre 87% 
e 89%.  

4. As alternativas localizadas no centro do canal são sensivelmente melhores do que as demais com 
relação à redução de circulação de automóveis e caminhões, como se observa para esse indicador. 
Para automóveis os benefícios totais são próximos, porém enquanto no caso de Barnabé-Bagres a 
maior parte dos benefícios é decorrente da redução de distâncias de viagens rodoviárias que 
passam a usar a nova ligação, na alternativa Vicente de Carvalho, isso se deve principalmente aos 
ganhos obtidos nas viagens urbanas que cruzam o canal. Os maiores benefícios observados para 
caminhões no centro do canal se explicam pelos intercâmbios entre Santos e Guarujá de veículos 
de pequeno porte e pelas viagens, entre as margens, de caminhões atendendo ao porto, parcela da 
demanda para a qual a alternativa Vicente de Carvalho implica em maiores ganhos em redução de 
distâncias de viagem. Tal resultado se altera apenas nos cenários futuros, onde a expansão do 
porto leva a que a localização em Barnabé-Bagres tenha os maiores benefícios para veículos 
comerciais.  

5. As alternativas localizadas no centro do canal são associadas às maiores economias em tempos de 
viagem para automóveis. Para caminhões, a localização em Barnabé-Bagres tem benefícios 
equivalentes à alternativa Vicente de Carvalho; no caso da primeira, os ganhos são decorrentes 
principalmente de viagens do tipo planalto-margem esquerda realocadas da SP-55 para a ligação, 
enquanto na segunda, são explicados pela demanda de viagens, entre Guarujá e Santos, de 
caminhões menores e entre as margens do porto, no caso de caminhões de grande porte. A 
alternativa na Ponta da Praia é que traria os menores benefícios em reduções de tempos de viagem 
para caminhões.  

6. Com relação à geração de circulação de tráfego de caminhões no eixo perimetral portuário na 
margem direita, a alternativa Vicente de Carvalho provocaria um impacto de 10% a 13% de 
acréscimo médio ao longo desse eixo, enquanto a alternativa Barnabé-Bagres implicaria em 
aumentos de 2% a 3% e as alternativas na Ponta da Praia, de 4% a 8.  

Como conclusão final, demonstra-se que as posições de travessia D e E, equivalentes às alternativas 6 e 
7, são as mais adequadas para a localização da ligação viária entre Santos e Guarujá, e mais eficientes 
em relação à demanda atual e futura, pautando-se nos objetivos do empreendimento. Na sequência, o 
processo de escolha da alternativa selecionada apresentou uma análise comparativa entre elas 
considerando um conjunto de fatores socioambientais. 

AVALIAÇÃO MULTICRITERIAL DAS ALTERNATIVAS 6 E 7 

As alternativas de melhor desempenho em relação ao atendimento das demandas foram submetidas a 
uma análise multicriterial com a avaliação de indicadores técnicos e socioambientais, apresentados no 
EIA entre as páginas 4-39 e 4-56. A análise se apoiou nos quantitativos fornecidos pelos estudos de 
engenharia, nos diagnósticos ambientais dos meios físico, biótico e socioeconômico elaborados no EIA 
(Capítulo 6), em informações e dados secundários obtidos junto às Prefeituras Municipais e outros 
órgãos intervenientes, assim como na interpretação de imagens de satélite que cobrem toda a área de 
estudo. 

Para a Alternativa 7, localizada entre os bairros do Macuco e Vicente de Carvalho, como uma das que 
melhor atendem aos objetivos do empreendimento, foram desenvolvidos aperfeiçoamentos de seu 
traçado. Estes ajustes visaram reduzir as desapropriações, e promover a melhor inserção urbana dos 
seus acessos no interior da área urbana e nos sistemas viários de Santos e Guarujá, segundo as diretrizes 
dessas municipalidades, minimizando efeitos indesejáveis de circulação veicular pesada e concentrada 
nas vias dessas áreas urbanas, assim como possibilitando conexões futuras ao projeto do VLT, com as 
áreas portuárias e para potencializar o atendimento aos pedestres e ciclistas.  
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Em síntese, a alternativa 7 (E) é a que apresenta maiores vantagens quanto ao atendimento das 
demandas de viagens e necessidades de transporte coletivo entre as populações trabalhadoras que se 
deslocam diariamente entre Santos e o Guarujá, incluindo pedestres e ciclistas, ao mesmo tempo em 
que permite a absorção de parte do tráfego de cargas entre as duas margens do canal portuário.  

Os critérios utilizados na análise multicriterial e a síntese da avaliação é apresentada na Tabela 4.2.3-1 
extraída do EIA.  

Tabela 4.2.3-1 – Síntese da Avaliação de Alternativas 

Critérios de Análise Alternativa 6 Alternativa 7 

MEIO BIÓTICO 

Interferências com Áreas de 
Preservação Permanente - APPs e 
Travessias de cursos d’água 

  

Interferência com áreas com 
cobertura vegetal  

  

MEIO FÍSICO 

Áreas de elevada 
fragilidade/vulnerabilidade dos 
terrenos 

  

Volume de movimentação de 
materiais e escavações 

  

MEIO SOCIOECONÔMICO 

Desapropriação de áreas e 
construções 

  

População e atividades afetadas por 
deslocamento compulsório 

  

Afetação de bens de interesse do 
patrimônio histórico e cultural 

  

Estrutura urbana e integração aos 
planos urbanos e viários 

  

Impacto na paisagem urbana   

 

 

 

Conjugando-se os critérios anteriormente analisados, a Alternativa 7 confirmou-se como a que melhor 
atende os objetivos do projeto, pois:  

 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; 

 possibilidade de extensão futura do VLT para o Guarujá, com grande ganho de mobilidade 
urbana entre os dois municípios; 

 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, pedestres e bicicletas. 

 atende às viagens intraportuárias e parte das originadas no planalto para o porto. 

 permite o acesso futuro ao Aeroporto Metropolitano do Guarujá 

Em síntese, a opção escolhida é a que mais se aproxima dessa meta, atendendo as diretrizes de 
desenvolvimento urbano e as necessidades logísticas da região. Ela conjuga-se com os preceitos das 
cidades sustentáveis, onde a mobilidade urbana constitui um dos maiores desafios, e com as 
funcionalidades logísticas do porto com seu sistema de acesso.   

 Interferência Favorável 

 Interferência de Intensidade Média 

 Interferência de Intensidade Alta 
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INSERÇÃO URBANA DA ALTERNATIVA SELECIONADA 

A partir da escolha da Alternativa 7 localizada entre o bairro do Macuco e Vicente de Carvalho, como a 
que melhor atende os objetivos socioambientais, operacionais e técnicos do empreendimento, foram 
desenvolvidos aperfeiçoamentos de seu traçado, a partir de discussões com as municipalidades de 
Santos e do Guarujá e com a CODESP, e com as comunidades afetadas. 

 Em Santos, uma primeira proposta (apresentada no EIA) previa: (i) acessos de entrada ao túnel 
por meio de um novo viário na diretriz das ruas José André do Sacramento e Dr. Bezerra de 
Menezes, entre as avenidas Siqueira Campos e Afonso Pena; e (ii) acesso de saída pela 
ampliação da Av. Siqueira Campos.  

 Visando reduzir as desapropriações, uma nova proposta de traçado foi apresentada no relatório 
Complementar ao EIA, com entradas e saídas na diretriz da rua José do Patrocínio; esta proposta 
constitui a proposta final do empreendedor nesta etapa de obtenção da LP, e foi apresentada 
nas Audiências Públicas. 

Acessos em Santos 

  
           Santos- Proposta inicial - EIA       Santos- Proposta final – Relatório Complementar 

O quadro abaixo mostra um comparativo dos principais impactos nas duas propostas de acessos 
em Santos. 

Impacto Proposta Inicial  Proposta Final 

Área de Desapropriação (ha) 5, 51 4, 87 

Relocação de Moradias 
Subnormais 

7 não ocorre 

Desapropriação de domicílios 227 155 

Desapropriação de outros usos 40  41 

Supressão de Árvores Isoladas 70 32 

Interferência com Bens Tombados Travessia sob o Canal 4 não ocorre 

 

 No Guarujá, as discussões convergiram para buscar soluções para o entroncamento da futura 
via com a Av. Santos Dumont e Praça 14 Bis: foi inserida na proposta a implantação de um 
viaduto unidirecional para os fluxos na direção da entrada do túnel, além da extensão da Rua 
Maranhão até a Rua Mato Grosso e Av. Santos Dumont. 
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 Com a CODESP, foi avaliada uma alternativa para evitar as interferências com as obras de 
ampliação do Cais de Outeirinhos, com o deslocamento do emboque em Santos para a 
extremidade sul do Cais de Outeirinhos, chegando até a área da futura expansão do TEV, na 
margem esquerda. Essa alternativa foi descartada pois resultaria em maior extensão do túnel 
submerso (1.200 m) e maiores impactos em Vicente de Carvalho, pois se perderiam as 
vantagens da localização dos acessos urbanos na faixa da linha de alta tensão.  
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B. Comentários e esclarecimentos sobre as Questões Relativas a Desapropriação e Reassentamento 
 
As principais questões apresentadas nas Audiências Públicas sobre os temas de desapropriação e 
reassentamento referem-se basicamente ao registro do descontentamento das famílias residentes nas 
áreas diretamente afetadas, especialmente as do bairro do Macuco em Santos, pelo fato de terem de 
deixar suas moradias de forma involuntária, e dúvidas em relação aos critérios de indenização e 
reassentamento que serão aplicados pelo empreendedor, ao número de pessoas afetadas, assim como 
aos procedimentos e prazos. 

Conforme visto no item A deste documento, o empreendedor avaliou diversas alternativas de traçado e 
buscou identificar a que melhor atende aos objetivos do empreendimento (prioridade às viagens 
urbanas, promoção do transporte público e mobilidade), buscando reduzir as interferências urbanas. A 
alternativa escolhida possui grande parte de seu traçado localizada na faixa de domínio da linha de 
transmissão da CODESP, onde não há imóveis residenciais ou comerciais a serem afetados (exceto 
algumas moradias subnormais na extremidade junto ao canal). Mesmo nas áreas ocupadas, o critério de 
reduzir ao mínimo necessário as remoções foi uma das diretrizes principais de concepção do projeto. 

As desapropriações e deslocamentos involuntários constituem um dos principais impactos negativos de 
empreendimentos urbanos. O EIA reconhece a natureza desse impacto e o classifica como de alta 
relevância, propondo um conjunto de medidas para mitigar seus efeitos, que estão consolidadas no 
Programa de Desapropriação (aplicado aos imóveis regulares) e no Programa de Reassentamento de 
População (destinado aos moradores de assentamentos irregulares). As medidas propostas são 
semelhantes às que a DERSA vem aplicando de forma satisfatória em outros empreendimentos, cuja 
execução tem contado com a participação e apoio das comunidades afetadas. 

Os deslocamentos compulsórios do empreendimento estão registrados na Tabela 5.1-2 extraída do 
Relatório Complementar ao EIA. As estimativas de usos afetados foram elaboradas com base em 
levantamento de campo, informações cadastrais e fotos aéreas disponibilizadas pelas prefeituras. São 
informações secundárias, pois o cadastro de imóveis e das famílias afetadas só poderá ser realizado na 
próxima fase de detalhamento do projeto, após a edição do Decreto de Utilidade Pública e com o 
Licenciamento Prévio do empreendimento. Essa metodologia tem sido utilizada com êxito para avaliar 
os impactos nesta etapa do desenvolvimento dos projetos. 

Tabela 5.1-2 - Atividades, Domicílios, Instituições, Famílias e Pessoas Afetadas 

Município 
Atividades Domicílios e 

Usos Mistos 
Afetados 

Domicílios 
Subnormais 

Afetados 
Institucionais 

Número de Famílias 
Afetadas (1) 

Número de Pessoas 
Afetadas (2) 

Econômicas Regulares Subnormais Regulares Subnormais 

Santos  35 155 0 6 164 0 465 0 

Guarujá 2 30 1.223 1 32 1.223 96 3.669 

Total 37 185 1.223 7 196 1.223 561 3.669 

(1) Considerando a média de 1,06 famílias por domicílio regular 
(2) Considerando uma média de 3 pessoas por domicílio 

 

Verifica-se que haverá a afetação de 185 moradias e usos mistos, regulares, que demandarão atividades 
de desapropriação, avaliações e indenizações, além de 37 atividades econômicas e 7 usos institucionais. 
Nesta condição, estima-se que se encontrem 196 famílias, envolvendo 561 pessoas. 

O maior impacto será com as ocupações subnormais de Vicente de Carvalho, no Guarujá, que envolve a 
necessidade de relocação de 1.223 moradias. Em Santos não haverá afetação de moradias subnormais.  

Estas moradias do Guarujá, no entanto, nos aglomerados subnormais de Prainha, Marezinha, Vietnã e 
Porto Seguro, são áreas com projeto da Prefeitura que objetiva remoção e/ou reurbanização. Pelo Plano 
Diretor do Guarujá, são Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), destinadas à remoção segundo o 
Plano de Interesse Social, e em parte ao assentamento e regularização no próprio bairro de Vicente de 
Carvalho. Portanto, na maior parte, a relocação de moradias já estava prevista nos objetivos municipais 
de regularização dessas áreas com ocupação precária. 
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Como medida mitigadora, as desapropriações deverão ser precedidas de justa indenização aos 
proprietários ou legítimos posseiros, a valor de mercado (da propriedade ou da posse, respectivamente) 
das terras e benfeitorias afetadas. Para as populações vulneráveis serão avaliadas alternativas de 
atendimento que incluem o reassentamento e diversas medidas de apoio à mudança e à reinserção 
social e econômica. O detalhamento das medidas recomendadas está descrito nos Programas de 
Desapropriação e de Reassentamento de População apresentados no EIA (Vol. III, págs. 8-41 a 8-48), 
cujos aspectos principais são apresentados a seguir. 

Programa de Desapropriação (capítulo 8 do EIA – Item 8.9) – Principais Aspectos 

O Programa tem como objetivo a gestão dos processos de desapropriações nas áreas decretadas de 
utilidade pública para execução das obras, garantindo que a liberação das frentes de obra possa ser feita 
de acordo com o planejamento da DERSA. 

A gestão técnica e social do processo de desapropriação terá como objetivos: 

 Garantir a desocupação integral das áreas requeridas para a implantação do empreendimento 
promovendo o ressarcimento justo e equitativo aos imóveis afetados; 

 Obter e organizar toda a documentação legal necessária quanto às desapropriações;  

 Garantir que os valores definidos para indenizações possibilitem sua reposição em valores de 
mercado, em condições similares ou melhores que as atuais. 

As indenizações serão realizadas sob o marco legal que rege as desapropriações para fins de obras de 
interesse público.  

A DERSA, com seu corpo técnico, fará a gestão do Programa, cujas principais ações a serem executadas 
são: 

 Elaboração do Decreto de Utilidade Pública - DUP;  

 Arrolamento 

Consiste no levantamento de todas as propriedades e edificações afetadas pela faixa de intervenção, 
com a localização das mesmas, compreendendo a identificação numérica in loco dos imóveis a serem 
removidos (atividades, moradias e benfeitorias), o nome do proprietário, a identificação das famílias 
que ocupam e/ou residem na propriedade e os tipos de usos comerciais, industriais, públicos ou outros.  

 Cadastro Físico e Documental de Propriedades 

Serão iniciados com o levantamento da situação dominial dos imóveis afetados junto aos respectivos 
registros de imóveis, cartórios imobiliários, tabelionatos, setor de cadastro imobiliário da prefeitura 
municipal e outras entidades. Este levantamento também deve ser realizado com relação a terras e bens 
públicos, junto a órgãos intervenientes ou municipalidade. 

O Cadastro Físico compreende o inventário das áreas e edificações afetadas, visando fixar os valores de 
indenização. Compreende:  

(i) levantamento topográfico das áreas atingidas, com elaboração das plantas cadastrais;  

(ii) memorial descritivo das propriedades afetadas no que respeita a sua área total e área afetada, 
uso da propriedade (residencial, comercial, industrial ou misto), tipologia de ocupação e 
padrões das construções, cômodos, detalhes dos materiais empregados, dimensões e estado 
de conservação dos imóveis, produções agrícolas, zoneamento aprovado para o local; 

(iii) coleta da documentação do imóvel com os proprietários; 

(iv) registro fotográfico das propriedades visualizando benfeitorias, estado de conservação, 
fachadas e outros detalhes importantes para subsidiar a definição dos valores de mercado. 
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 Elaboração dos Laudos de Avaliação 

A elaboração dos Laudos de Avaliação envolve atividades preliminares de pesquisa de preços de terras e 
benfeitorias, assim como, de consolidação dos levantamentos dominiais, obtidas em diversos órgãos e 
com os proprietários, ao tempo da realização do cadastro físico. Envolve ainda a caracterização de 
atividades sociais e públicas e atividades produtivas afetadas, que permitam estabelecer critérios e 
valores de ressarcimentos e/ou relocação. As avaliações serão realizadas seguindo as normas e critérios 
técnicos legalmente aceitos. 

 Caracterização das Atividades Econômicas Afetadas 

Também paralelamente ao cadastro físico serão estudadas as atividades econômicas afetadas para 
avaliação de eventuais indenizações pelo fundo de comércio, ponto comercial, interrupção temporária 
de atividades ou indenização a inquilinos. 

 Negociações e Acordos  

A meta do Programa será que as negociações e acordos obtidos abranjam a quase totalidade dos usos, 
atividades e populações afetadas, restando exceções que requererão ações judiciais ou mediações de 
questões que não possam ser prontamente atendidas, que serão encaminhados a um mecanismo de 
resolução assistida de conflitos.  
 

Nas Audiências Públicas foi enfatizada a insegurança dos moradores em relação ao valor das 
indenizações frente à grande valorização recente dos imóveis em Santos e o risco de que os valores de 
indenização sejam insuficientes para adquirir outro imóvel no bairro do Macuco.  

Quanto ao primeiro aspecto, deve-se esclarecer que as indenizações, calculadas pelo valor de mercado, 
deverão refletir a valorização imobiliária registrada, não se constituindo em um impacto adicional a 
afetar as famílias. Destaca-se que um dos objetivos do programa de desapropriação é garantir que os 
valores definidos para indenizações possibilitem sua reposição em valores de mercado, em condições 
similares ou melhores que as atuais. 

Por outro lado, é importante destacar que as obras propostas contribuirão para o processo de 
recuperação urbana do bairro do Macuco, como preconizado no Plano Diretor de Santos. A maior oferta 
de transporte público (via VLT e túnel), integrados a ciclovias, e a reurbanização da área afetada pela 
implantação do empreendimento (com praças, áreas verdes e outros equipamentos urbanos, como 
mostra a ilustração abaixo, apresentada na Audiência Pública de 18/02/2014) constituirão fatores de 
desenvolvimento urbano do bairro. 

Proposta preliminar de Reurbanização da Área Afetada no Macuco - Santos 
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Programa de Reassentamento (capítulo 8 do EIA – Item 8.10) – Principais Aspectos 

O Programa tem como objetivo o adequado tratamento para as populações vulneráveis que serão 
diretamente afetadas por deslocamento compulsório, por meio de ações de reassentamento, 
garantindo que a liberação das frentes de obra possa ser feita de acordo com o planejamento da DERSA. 

A gestão técnica e social do processo de reassentamento terá como objetivos: 

 Garantir a desocupação integral das áreas requeridas para a implantação do empreendimento 
promovendo o ressarcimento justo e equitativo aos imóveis afetados anteriormente ao início das 
obras; 

 Garantir adequada solução de moradia para famílias moradoras de imóveis irregulares; 

 Recomendar ações de apoio à reinserção de atividades econômicas deslocadas compulsoriamente 
em áreas vulneráveis; 

 Garantir um trabalho social de prestação de informações, captação de demandas e negociações de 
soluções, com presença permanente em campo durante todo o período de desenvolvimento do 
Programa. 

Principais ações a serem realizadas: 

 Trabalho social de relacionamento com as famílias afetadas, destinado a desenvolver ações de 
orientação, informação e interação social durante todo o processo, em articulação com a área de 
habitação da Prefeitura Municipal de Guarujá.  

 Arrolamento  

O arrolamento, realizado tão logo o DUP seja emitido, fornecerá os dados preliminares para 
quantificação e qualificação dos casos para reassentamentos. Com base nessas informações e início do 
trabalho social, se estabelecerá um quadro preliminar das necessidades de soluções de reassentamento, 
permitindo viabilizar alternativas de atendimento.  

 Realização do Cadastro Físico e Socioeconômico 

O cadastro físico das ocupações e socioeconômico permite montar uma linha de base socioeconômica 
que identifica as condições de vida e moradia da população, as estratégias de sobrevivência, os aspectos 
culturais e níveis de vulnerabilidade das famílias, para orientar a formulação das alternativas de 
reassentamento a serem propostas.  

 Viabilização das Soluções de Reassentamento 

A viabilização de soluções de reassentamento inicia-se com o levantamento de unidades habitacionais 
construídas ou locais para construção de novas unidades habitacionais, verificando-se sua situação 
dominial; prossegue pela discussão com as populações afetadas das opções viáveis e adesão a elas; e 
finaliza-se pela implantação da solução, em termos físicos e documentais. 

Outras alternativas a serem avaliadas para atendimento: 

 Indenização assistida, que consiste na indenização das benfeitorias afetadas e apoio para 
aquisição de outra moradia em situação regular já existente, com acompanhamento social para 
evitar soluções que comprometam a qualidade de vida das famílias; 

 Aluguel social para o caso de remoção antes da disponibilização da unidade habitacional 
definitiva; 

 Apoio para mudança: pagamento em dinheiro de um valor correspondente aos gastos de 
mudança ou oferta dos serviços de mudança; 

 Apoio a pequenos comércios/serviços informais explorados isoladamente ou conjugados à 
residência serão indenizados pelo valor da benfeitoria, acrescido do lucro declarado, por um 
mínimo período de três meses.  
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 Casos Especiais: Situações especiais que não se enquadrem ou não aceitem essas alternativas de 
solução propostas, serão objeto de estudos de caso para subsidiar o processo de negociação de 
uma alternativa de solução mais adequada à situação particular apresentada. Dentro de casos 
especiais se inclui a possibilidade de que existam famílias que manifestem desejo de receber a 
indenização pelas benfeitorias para se estabelecer em outras cidades ou para retornar a seus 
locais de origem. 

 Negociações para Adesões 

Serão realizadas seções de informação e negociação com as famílias afetadas onde serão expostas as 
alternativas de reassentamento para avaliação e adesão das famílias. Embora algumas seções 
informativas possam ser realizadas em grupo, as negociações para adesão serão realizadas 
individualmente com cada família. 

 Mudança e Recepção 

Deverão ser estabelecidas as atividades práticas de preparação e efetivação das mudanças, além das 
atividades de recepção nos novos locais de moradia.  

O Programa de Reassentamento será realizado pela DERSA em articulação com Prefeitura do Guarujá de 
modo a compatibilizar as ações do Programa com as remoções previstas no Plano de Interesse Social do 
Guarujá para as áreas com ocupação subnormal em Vicente de Carvalho a serem afetadas pelo 
empreendimento (Prainha, Marezinha, Vietnã e Porto Seguro). Farão parte do programa todas as 
famílias que não possuem escritura ou qualquer outro documento de posse legal dos imóveis, inclusive 
as áreas pertencentes à União.  
 

Cronograma de Desapropriação e Reassentamento 

Quanto ao cronograma de desapropriação e remoção de famílias, deve-se esclarecer que o 
empreendimento será executado por etapas, conforme apresentado em Audiência Pública.  

As obras terão início com a construção da Doca Seca, na faixa desocupada da linha de transmissão no 
lado Guarujá, sendo necessária a remoção das poucas famílias que residem nas moradias sob a linha, 
entre a subestação e o canal.  

Em seguida, terão início as intervenções em Santos, seguindo o cronograma da figura abaixo, já 
apresentada na Audiência Pública de 18/02/2024.  

Cronograma preliminar de Desapropriações em Santos 
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Pode-se verificar que em 2014 haverá necessidade apenas da desapropriação de alguns imóveis 
comerciais que abrigam atividades portuárias, sendo a maior parte das desapropriações ocorrerão em 
2015 e 2016.  

Apenas numa terceira etapa é que serão iniciadas as intervenções no Guarujá para implantação da 
ligação com a av. Perimetral, para a qual será necessária remoção da maior parte da população afetada 
nesse município, e das obras junto à Praça 14 Bis.  

Assim, tanto para as famílias afetadas por desapropriações em Santos quanto as famílias afetadas no 
Guarujá, haverá prazo suficiente para execução adequada de todas as etapas dos programas de 
desapropriação e reassentamento, em um ritmo que não resulte em maiores impactos às famílias. 
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C. Comentários e esclarecimentos sobre Tráfego e Sistema Viário. 

Os principais questionamentos apresentados nas Audiências Públicas sobre impactos no tráfego e 
sistema viário referem-se a preocupações e dúvidas quanto (i) à atração de automóveis e caminhões 
oriundos das rodovias para dentro da cidade de Santos; e (ii) aos impactos no tráfego urbano nos 
acessos em Santos, temas que foram abordados em muitas das intervenções. Outros questionamentos 
foram feitos, porém de forma individual, sobre (i) transportes coletivos e VLT, (ii) a metodologia de 
contagem de tráfego; (iii) a poluição do ar e sonora decorrente; (iv) a previsão de faixas exclusiva para 
ônibus e motos; (v) cobrança de pedágio; (iv) a permanência do sistema de balsas; (v) impactos de 
vizinhança, entre outros. 

Atração de automóveis e caminhões oriundos das rodovias para dentro da cidade de Santos 

Os estudos de tráfego realizados pela Secretaria de Transportes e Logística mostram que o movimento 
na nova ligação seca entre Santos e Guarujá, via túnel submerso localizado na posição central do canal 
do estuário de Santos, no cenário base (2010), é de cerca de 17,5 mil veículos por dia, sendo cerca de 
14,5 mil veículos leves e 3 mil caminhões, conforme resumidos na tabela a seguir, construída com 
informações extraídas das tabelas 4.2-8 e 4.2-9 do EIA (Vol. I, pág. 4-25).  

Alternativa 
Macuco –  

V. Carvalho 

Viagens/dia Participação (%) 

Locais Regionais Total Locais Regionais Total 

Automóveis 12.333 2.148 14.482 85,20% 14,80% 100,00% 

Caminhões  2.162 872 3.035 71,30% 28,70% 100,00% 

Total 14.495 3.020 17.517 83% 17% 100% 

Destaca-se dessa tabela que a participação dos veículos que realizam das viagens regionais, isto é, 
viagens que têm origem ou destino no planalto, é bastante reduzida em relação ao total de veículos que 
circulam pelo túnel. São apenas 3 mil veículos por dia, e não 40 mil como chegou a ser mencionado por 
participantes das Audiência Pública.  

Em relação aos automóveis, são 2.148 veículos por dia, o que representa aproximadamente 110 veículos 
por sentido na hora pico, que poderão se distribuir por diversas vias urbanas, desde a entrada da cidade 
até atingir o bairro do Macuco. Considerando que uma faixa de tráfego em via urbana possui uma 
capacidade para 1.900 veículos por hora, verifica-se o impacto desse tráfego é de relevância 
extremamente baixa para o conjunto do sistema viário urbano de Santos.  

Em relação aos caminhões, são apenas 872 por dia, resultando em cerca de 40 veículos por sentido na 
hora pico, o que representa 2,5% da capacidade das 3 faixas de tráfego disponíveis na Av. Portuários 
(conforme EIA, Vol. I, pág. 7-40). Neste caso, ainda há o recurso de regulamentação do tráfego de 
caminhões para horários alternativos, que não coincidam com os horários de maior carregamento do 
sistema viário urbano. 

Impactos no tráfego urbano nos acessos em Santos 

O efeito do movimento de veículos de acesso ao túnel no lado Santos foi objeto de grande preocupação 
na concepção do projeto, de modo a evitar a saturação dos principais eixos viários da região de inserção 
do projeto. Foram criadas diversas opções para entradas e saídas, evitando a concentração dos fluxos. 

O eixo principal do túnel segue ao longo da Rua José do Patrocínio entre a Av. Portuários e a Rua 
Senador Dantas.  

Há três opções de acesso ao túnel para quem se dirige ao Guarujá: acesso preferencial de caminhões 
vindo da Av. Portuários, pela Rua Padre Anchieta; entrada pela Avenida Cons. Rodrigues Alves na 
esquina da Rua Padre Anchieta, e; acesso pela Av. Senador Dantas antes de chegar à Rua José do 
Patrocínio. Estes dois últimos acessos são destinados prioritariamente a veículos de passeio oriundos do 
Centro e da Ponta da Praia, respectivamente. 
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As possibilidades de saída em Santos são duas: a prioritária para veículos de carga pela Av. Senador 
Dantas em direção à Av. Portuários, com opção em nível para seguir em direção à Ponta da Praia e por 
viaduto a ser implantado para acesso sem cruzamento em direção ao centro, e; a saída preferencial para 
veículos de passeio na Rua Padre Anchieta em direção à Avenida Afonso Pena. 

As figuras abaixo, extraídas do Relatório Complementar ao EIA, mostram os fluxos de entrada e saída do 
túnel, na cidade de Santos. 

Figura 3.2-1 – Fluxos Urbanos de Entrada e Saída do Túnel em Santos  

 

Figura 3.2-2 – Fluxos Caminhões de Entrada e Saída do Túnel em Santos 
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O sistema viário local foi objeto de estudos detalhados de tráfego, com uso de modelos de simulação, 
cujos principais resultados foram apresentados no Relatório Complementar ao EIA (págs. 50 a 59) e na 
íntegra, como anexo desse mesmo documento. 

Esses estudos, realizados pela equipe da DERSA, incluíram contagens adicionais de tráfego em 2013 e 
micro-simulações de tráfego realizadas para potenciais pontos críticos identificados, e abrangeram a 
análise das seguintes interseções: 

 Av. Washington Luis x Av. Gen. Francisco Glicério 

 Av. Cons. Rodrigues Alves x Av. Cons. Nébias 

 Av. Cons. Rodrigues Alves x R. Campos Melo 

 Av. Cons. Rodrigues Alves x R. Silva Jardim 

 R. Padre Anchieta e Av. Siqueira Campos, em direção à Av. Afonso Pena 

 Av. Cons. Rodrigues Alves x R. Silva Jardim 

 R. Padre Anchieta e Av. Siqueira Campos, em direção à Av. Afonso Pena 

As análises realizadas indicam que a capacidade do viário existente é suficiente para receber o tráfego 
adicional decorrente da operação do Túnel submerso (Relatório Complementar – Item 5.3) 
 

Outras Questões: 

Metodologia de Contagens de Tráfego  

Conforme apresentado no EIA e no Relatório Complementar ao EIA, os estudos de tráfego foram 
baseados em diversas pesquisas de tráfego disponíveis, além daquelas desenvolvidas especificamente 
para o estudo de localização da nova ligação Santos-Guarujá que envolveu mais de 7.500 entrevistas 
origem-destino. A base de dados de demanda compreendeu informações que contemplassem as 
viagens rodoviárias e urbanas.  

Para as rodoviárias foram utilizadas: 

 Dados da pesquisa OD rodoviária realizada em 2005 pela ARTESP em pontos das rodovias dos 
Imigrantes, Anchieta e SP-55, obtidos em entrevistas de automóveis e caminhões; 

 Dados da pesquisa realizada especificamente para o Estudo de Tráfego DERSA (2011) nas rodovias 
Imigrantes, Anchieta e Cônego Domenico Rangoni (SP-55), obtidos em entrevistas de caminhões; 

 Dados da pesquisa de linha de contorno da Região Metropolitana da Baixada Santista (Cordon Line), 
realizada pela Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) em 2007. 

Para as viagens urbanas na região da Baixada Santista, especialmente nos municípios de Santos e 
Guarujá, utilizaram-se:  

 Dados das entrevistas origem-destino domiciliares realizadas pela STM na Região Metropolitana da 
Baixada Santista em 2008; 

 Pesquisas origem-destino e contagens de tráfego realizadas especificamente para o estudo. As 
pesquisas origem-destino foram feitas com todos os modos de transporte que realizam a 
transposição do canal atualmente: pedestres, ciclistas, motos, automóveis e caminhões. 

As figuras a seguir mostram a localização dos pontos onde foram realizadas as contagens de tráfego e as 
pesquisas origem-destino.  
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Pontos de pesquisa Origem-Destino 

 

 

Pontos de contagem de tráfego 

 

 

Poluição do ar e sonora 

Os estudos indicaram que de modo global o empreendimento deverá resultar na redução das emissões 
veiculares, em decorrência da redução da quilometragem total das viagens realizadas para a travessia 
Santos-Guarujá. A redução das emissões chegam a 62% para Material Particulado e 32% para Monóxido 
de carbono. 

Haverá, entretanto, locais com aumento do tráfego, o que resultará em aumento das emissões 
veiculares e dos níveis de ruído. 

Para a cidade de Santos, estima-se uma leve redução das emissões de Hidrocarbonetos e Monóxido de 
Carbono, acompanhada de um leve aumento das emissões de Material Particulado e de NOx. Estas 
últimas representam, respectivamente, 0,48% e 0,41% das emissões totais desses compostos estimadas 
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pela CETESB para a cidade de Santos, conforme Tabela 5.3-17 do relatório Complementar ao EIA (pág. 
63). 

Em relação aos níveis de ruído, os aumentos de tráfego não deverão representar impacto significativo 
em Santos pois nas vias amostradas na região afetada os níveis sonoros medidos estão na faixa entre 61 
e 70 decibéis, compatíveis com vias urbanas de maior volume de tráfego. 

Manutenção do Serviço de Balsa 

O serviço de balsa na Ponta da Praia não será desativado com a implantação do túnel. Ele será mantido, 
porém, deverá atender a uma demanda inferior à demanda atual, com maior intervalo entre as viagens, 
para adequar-se ao aumento do fluxo de navios no canal de navegação. 

Pedágio no Túnel Submerso 

A cobrança da tarifa é necessária, pois as duas outras formas de travessias existentes são tarifadas. A 
inexistência de tarifação acarretaria na fuga do trânsito rodoviário e da balsa para o túnel, o que geraria 
congestionamento e saturação do sistema viário. A cobrança será no sentido Guarujá-Santos, como 
ocorre na balsa e na SP-55. 

VLT no Túnel Submerso 

O túnel submerso foi projetado com rampas compatíveis para contemplar o traçado do VLT, permitindo 
que esse veículo leve sobre trilhos atinja o Guarujá. Para tal deverá ser utilizada uma das faixas de 
tráfego em cada direção. O projeto desse empreendimento é de responsabilidade da Empresa 
Metropolitana de Transportes urbanos – EMTU. 

Motovia, Ciclistas e Pedestres 

Não está prevista uma faixa exclusiva para os motociclistas, que poderão trafegar pelas três faixas no 
interior do túnel. Na célula central do túnel destinada a pedestres e ciclistas haverá uma separação dos 
dois fluxos, por meio de taxão fixado no pavimento. Haverá controle operacional e de segurança para 
que os pedestres e ciclistas possam caminhar com segurança pelo túnel, na célula exclusiva. 

Faixa Exclusiva para Caminhões 

Não haverá uma faixa exclusiva para caminhões no túnel, mas sim alças de entrada e saída preferenciais 
para os caminhões no lado de Santos (bairro do Macuco) e no lado de Guarujá.  

Faixa exclusiva para Ônibus  

Poderá haver futuramente uma faixa exclusiva para ônibus até a expansão da linha do VLT ao Guarujá, 
sendo esta uma opção a ser discutida entre o governo do Estado e as prefeituras, compatível com o 
objetivo do empreendimento de melhorar a mobilidade urbana com transporte de ônibus 
intermunicipal e/ou com a possibilidade de extensão do VLT ao Guarujá.  

Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV 

O Estudo de Impacto Ambiental é um estudo muito mais profundo e detalhado do que o Estudo de 
Impacto de Vizinhança. As questões tratadas nos Estudos de Impacto de Vizinhança são o ruído, a 
vibração, a poluição do ar, a geração de tráfego, uso e ocupação do solo e outros definidos pelo Estatuto 
das Cidades (Lei No 10.257, de 10 de Julho de 2001) e a serem regulamentados em cada município. 
Tendo em vista que todos esses temas foram objeto de estudo no EIA, considera-se plenamente 
atendidos os objetivos de elaboração de EIV para o presente empreendimento. Ressalta-se, ainda, que 
esses temas são analisados não apenas nesta fase atual de obtenção da Licença Prévia, mas, também na 
fase seguinte, com o detalhamento das ações de controle ambiental e monitoramento previstas nos 
programas ambientais. 

  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.257-2001?OpenDocument
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D - Questões Relativas aos Impactos da Obra e da Operação do Túnel Submerso 

Responde-se neste item questionamentos relativos a quantitativos de obras, localização de áreas de 
apoio, destinação de material de escavação e dragagem, planos de contingência para acidentes e 
situações de emergência. 

Áreas de empréstimos e DMEs 

A Tabela abaixo apresenta os volumes de escavação de vala e túnel, o volume estimado de material 
excedente e o volume de importação de solos. 

Movimentação de Materiais nas Obras 

 
Escavação em terra 

(m
3
) 

Dragagem 
(m

3
) 

Importação de solo, areia, 
rachão (m

3
) 

Santos 266.970 - 194.728 

Guarujá 542.184 - 228.291 

Total 809.154 564.300 
426.019 + 315.900 (túnel) = 

738.919 

Está estimado em cerca de 810 mil m3 o volume de material escavado na área terrestre que deverá ser 
encaminhado para áreas de bota-fora. Acrescentando-se a necessidade de importação de 740 mil m3 de 
solo e rachão, tem-se a necessidade de transporte terrestre de cerca de cerca de 1,55 milhões m3 de 
materiais (dos quais 462 mil m3 em Santos), o que deve gerar movimentação de caminhões em 
distâncias da ordem de 30 km ou mais. A dragagem marinha deverá gerar cerca de 564.300 m3 para 
disposição oceânica (ver adiante maior detalhamento). 

O Plano de Controle Ambiental da Construção (Item 8.6 do EIA) especifica medidas mitigadoras para 
cada impacto. O adequado planejamento da logística da obra contribuirá significativamente tanto para a 
redução de custos de transporte como para a redução dos impactos ambientais. 

Os materiais de escavação terrestre serão dispostos em aterros comerciais, devidamente licenciados. 
Caso não se disponha de locais com os volumes necessários, a DERSA poderá licenciar áreas para a 
destinação de material excedente exclusivamente para uso no projeto, como faz em outros 
empreendimentos sob sua responsabilidade.  

A disposição do material dragado será feita no local sob a gestão da CODESP, que recebe o material de 
dragagem de manutenção e de aprofundamento do canal do porto, devidamente licenciado para esse 
fim. 

No âmbito do Programa de Controle Ambiental da Construção haverá especificações ambientais para  
um Plano de Tráfego envolvendo: abertura de acessos viários, rotas, horários e requisitos para o tráfego 
de veículos da obra, transporte de materiais e insumos, circulação de veículos, transporte de pessoal, 
transporte de cargas e de materiais, transporte de produtos perigosos; 

A escolha das rotas e vias utilizadas para ligação entre as praças de trabalho, canteiros, áreas de 
empréstimo e bota-fora / aterros de inertes, além de vias utilizadas para abastecimento dos canteiros e 
praças de trabalho com materiais de construção, maquinaria, equipamentos e demais insumos de obra, 
sobre a responsabilidade da Construtora deverá ser aprovado, junto aos órgãos de trânsito dos dois 
municípios. 

Este Plano deverá conter os principais roteiros de viagens para atender a logística da obra; os tipos de 
veículos adotados; número de viagens por dia, sinalização a ser implantada, etc. O Plano deverá 
organizar o transporte de pessoas e materiais em toda a região durante a obra, de modo a causar o 
mínimo de transtorno aos usuários da rede viária afetada, aos pedestres, aos moradores vizinhos e ao 
meio ambiente. Fará parte do Plano de Tráfego das Obras, os desvios a serem implantados nas 
diferentes intervenções e as sinalizações necessárias.  

O tratamento das avenidas e ruas urbanas utilizadas para implantação dos novos acessos será uma das 
prioridades das obras, de modo a permitir a continuidade do tráfego e o acesso aos usos próximos e 
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lindeiros, de forma segura, procurando reduzir os transtornos ao trânsito local e as dificuldades 
temporárias de acesso às moradias e empresas situadas na faixa adjacente à obra. 

Após as obras, as vias e as faixas adjacentes afetadas deverão ser recuperadas em condições 
equivalentes ou melhores que as originais. 

Canteiro de Obras 

Os canteiros de obras deverão ser definidos na etapa de obtenção da Licença de Instalação (LI), pois é 
um item que depende da metodologia construtiva e logística de campo proposta pela empresa 
construtora que vier a ser contratada para execução dos serviços. Entretanto, o item 5.4.7 do EIA 
menciona locais com potencial para sediar os canteiros de obras, os quais poderão ou não ser utilizados. 
Mesmo com os ajustes nos traçados dos acessos em Santos, permanecem válidas as opções para 
instalação de Canteiro de Obras, especialmente a de n°. 1 (Figura 5.4.7-1 do EIA, Vol. I, pág. 5-31). Esse 
local situado junto às principais intervenções previstas em Santos, possui área estimada em 31.200 m2 
(120 x 260 m), ocupado pelo terminal portuário Eudmarco. As outras possibilidades apontadas no EIA 
também permanecem como hipóteses válidas para a definição dos canteiros de obras durante a fase de 
obtenção da LI. 

No lado do Guarujá, será utilizada para canteiro de obras a faixa da linha de transmissão de alta tensão 
ou, temporariamente, áreas que venham a ser desapropriadas para implantação das obras.  

Dragagem, Disposição de Sedimentos e Monitoramento Ambiental 

O volume de dragagem é estimado em 564.300 m3 e será disposto no Polígono de Disposição Oceânica – 
PDO licenciado pela CODESP para esse fim. O PDO tem capacidade para receber o volume anual de 9 
milhões de m3 em cada uma de suas dez quadrículas, e a participação do material dragado pelo 
empreendimento representa apenas 0,6% desse volume, o que é considerado um acréscimo muito 
pouco significativo. Considerando-se que o volume total seja dragado no período de um ano ter-se-ia 
um volume dragado próximo de 50 mil m3/mês. 

Para controlar a qualidade do material dragado, está sendo executado um Plano de Amostragem dos 
sedimentos dragados de acordo com a Resolução CONAMA nº 454/2012 (tabela I – Número de 
amostras pontuais para caracterização dos sedimentos), e para o volume definido de 564.300 m³ serão 
necessários 16 pontos amostrais. Os resultados parciais indicam que a maior parte dos sedimentos 
apresentam concentrações abaixo do Nível 1 (baixa probabilidade de efeitos adversos à biota), sendo 
que a maioria deles se apresentaram inferiores ao limite de quantificação, tanto na superfície do leito 
do canal quanto nas faixas de profundidades adotadas para dragagem.  

Durante as obras de dragagem será realizado o monitoramento ambiental do estuário como 
instrumento de suporte à mitigação dos impactos na qualidade da água e biota marinha, assim como 
para registrar o desempenho ambiental dos serviços que serão realizados, conforme descrito no Item 
8.7 do EIA – Programa de Supervisão e Monitoramento Ambiental (Vol. III, pág. 8-32). 

Acidentes e Plano de Contingência 

A proteção mecânica contra eventuais choques com cascos de navios e ancoras, localizada na parte 
superior da seção será de enrocamento, e terá uma espessura de cerca de 2,0 m. Estima-se que a cota 
do fundo da vala no centro do canal estará próximo dos -32 m em relação ao DHN, e nas bordas próximo 
aos futuros calados em -25 m. 

No item 8.14.2. Programa de Atendimento a Emergências Ambientais Durante a Operação e Plano de 
Ação de Emergência (EIA) foram definidas as diretrizes para a elaboração dessas situações com o 
objetivo minimizar eventuais impactos negativos de ocorrências acidentais durante a operação do Túnel 
Santos Guarujá que possam resultar em danos ambientais para áreas dentro ou fora da faixa de 
domínio.  
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E – Respostas aos Documentos Protocolados no CONSEMA 

Documento 1: Sede Social União dos Moradores de Prainha 

Ofício assinado pelo Sr. Carlos Alberto de Souza, presidente da Sede Social União dos Moradores de 
Prainha apresenta as perguntas e sugestões abaixo.  

1) Haverá a complementação do Sistema de VLT na ligação seca para o Guarujá? 

Resposta: 

O empreendimento que está sendo licenciado e será construído pela DERSA não inclui a construção 
do VLT. Este é um empreendimento de responsabilidade da Empresa Metropolitana de Transportes 
Urbanos – EMTU, empresa vinculada à Secretaria de Transportes Metropolitanos do Estado de São 
Paulo. Entretanto, o projeto da ligação seca entre Santos e Guarujá, que será feita por meio de um 
túnel submerso, foi concebido de modo a permitir que, no futuro, uma linha do VLT possa ser 
ampliada para atender o Guarujá, chegando a Vicente de Carvalho utilizando uma das faixas de 
tráfego do túnel. As rampas de acesso já possuem a declividade adequada para que possam circular 
os trens do VLT.  

2) Como se sabe que o resíduos da dragagem serão depositados na área destinada a dragagem do porto 
e sabendo que o leito do canal do porto está contaminado por metais pesados, será feito algum tipo de 
tratamento químico para este resíduo? 

Resposta: 

Em atendimento à Resolução CONAMA 454, que estabelece procedimentos para obras de dragagem 
e a disposição de sedimentos dragados em áreas marinhas, a DERSA vem realizando estudos para 
caracterização do material que será dragado para implantação do túnel submerso. Os resultados 
indicam que a qualidade dos sedimentos atende aos padrões de qualidade para lançamento no 
Polígono de Disposição Oceânica, local licenciado pela CODESP para lançamento do material dragado 
para aprofundamento e manutenção do canal de navegação do Porto de Santos. Os resultados dos 
estudos estão sendo analisados pela CETESB, a quem cabe licenciar o empreendimento. 

3) Sabendo que o canal está sendo assoreado e existe um projeto de remanejamento de famílias entorno 
do canal pelo PAC- 1, projeto esse que está atrasado. Quanto às famílias que ficarão no meio dessa obra 
qual a garantia que o Governo dará para que essas continuem sendo atendidas pelo Governo Federal? 

Resposta: 

Todas as famílias diretamente afetadas pelo projeto do túnel submerso serão atendidas pelo 
Programa de Reassentamento que será executado pela DERSA em parceria com a Prefeitura 
Municipal do Guarujá. Outros programas habitacionais em andamento na região continuarão a ser 
executados pelos órgãos responsáveis. 

4) Segundo o projeto divulgado pelo EIA/RIMA: A futura Av. Perimetral propõe desapropriações de 
imóveis na área consolidada na Prainha/Marezinha, sugerimos por meio desta que seja revisto o projeto 
da pista de acesso a Av. Perimetral junto à linha férrea, junto à área porto, que seja totalmente ou em 
sua grande parte na área já impactada que já sofrerá futuras desapropriações pelo projeto PAC- 1 e pela 
expansão portuária. 

Resposta: 

A sugestão apresentada será considerada na fase de detalhamento do projeto, porém ressalta-se 
que reduzir as desapropriações foi uma diretriz desde o início da concepção do projeto. Entretanto, 
nem sempre é possível conciliar essa diretriz com as dimensões e características geométricas em 
cada trecho das obras projetadas. 

5) Os imóveis do Guarujá sejam avaliados pelo valor comercial mesmo aqueles que não tenham escritura 
e já tenham o direito de posse cadastrados pela prefeitura. Propõe-se que as avaliações de imóveis 
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sejam feitas por profissionais independentes ligados ao ramo imobiliário. E também haja uma avaliação 
prévia dos imóveis na área atingida para que haja lisura no processo de indenização. 

Resposta: 

Conforme consta do EIA/RIMA, o Programa de Desapropriação (Volume III, Capítulo 8) os imóveis 
serão avaliados pelo valor de mercado, sendo que os laudos de avaliação serão realizados por 
profissionais capacitados para esse tipo de serviço. As avaliações serão sempre prévias e realizadas 
com base em cadastro físico que demonstra as condições atuais dos imóveis a serem avaliados. 

6) Existem várias famílias não contempladas/cadastradas no projeto PAC - 1, mas serão afetadas 
diretamente pela construção do túnel em torno a área férrea e mangue. Propõe-se: construir moradias 
ou de acordo com o morador indenizado de forma justa e devida. 

Resposta: 

Todas as famílias afetadas pelas obras serão atendidas pelas ações previstas no Programa de 
Reassentamento de População, independente de estarem ou não cadastradas em outros programas 
habitacionais. As medidas propostas incluem a remoção para uma unidade habitacional, ou a 
indenização pelas benfeitorias da atual moradia, segundo a opção do morador. Outras medidas 
complementares de auxílio a mudança ou aluguel social temporário também poderão ser aplicadas 
caso sejam necessárias. 

7) Com esta obra sendo realizada propõe-se uma compensação social figurada nas seguintes sugestões: 
- Reurbanização com arborização da região atingida pelas obras; 
- Centro Comunitário/Praça com área verde; 
- Casa de Cultura; 
- Construção de unidades escolares adaptadas para acessibilidade que atendam o ensino 

fundamental e médio; 
- Creche; 
- Nova sede para a Associação; 
- Unidade Básica de Saúde (UBS). 

Resposta: 

A reurbanização da área afetada e das áreas remanescentes das desapropriações faz parte do 
projeto do túnel que está sendo licenciado. A definição final de como será a reurbanização e a 
arborização da área serão detalhadas na próxima etapa de desenvolvimento do projeto, e poderá 
contar com a colaboração das comunidades vizinhas.  

Todas as compensações previstas nos projetos em licenciamento, quer sejam compensações 
ambientais ou compensações sociais, são decorrentes a existência de correspondentes impactos 
ambientais e sociais. Assim, não há previsão para a construção de equipamentos sociais sugeridos 
pois não há impactos identificados sobre tais equipamentos na região. 
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Documento 2: Comissão de Moradores do Macuco – Sra. Alcione Alves da Rocha 

O documento, protocolado em 18/02/2014, encaminha ao CONSEMA cópia de um documento 
solicitando apoio dos Exmos. Deputados Estaduais para imediato embargo do atual projeto do túnel 
submerso, em virtude da desapropriação de casas em Santos. Nas justificativas apresentadas, o 
documento afirma: (i) que o projeto trará impactos negativos a toda a cidade, (ii) que não foi constatada 
a importância histórica do bairro; (iii) que seria possível encontrar rotas alternativas e (iv) que se deve 
respeitar o direito constitucional de moradia e a legislação pertinente. Seguem assinaturas de 37 
Deputados Estaduais. 

Respostas: 

Impactos do projeto 

Os estudos de impacto ambiental realizados mostram que os impactos ambientais negativos são 
localizados junto à área diretamente afetada e no seu entorno. Para todos os impactos negativos estão 
previstas medidas mitigadoras ou compensatórias, de modo a restituir condições aceitáveis de 
qualidade ambiental na região afetada e atender os requistos das normas legais vigentes. Haverá 
impactos positivos diretos para uma parte significativa da população que diariamente realiza viagens 
entre Santos e Guarujá (estimados em mais de 69 mil pessoas por dia), com a redução dos percursos 
(redução de cerca de 48 milhões de km/ano em viagens motorizadas) e redução dos tempos de viagem 
(redução de quase 3 milhões de horas/ano), assim como para uma parte das viagens portuárias, que 
fazem o transporte de cargas entre as instalações portuárias nas duas margens do canal. Além disso, 
esperam-se benefícios que se distribuem pelas duas cidades como a redução das emissões atmosféricas 
(62% das emissões de material particulado e 53% de gás carbônico, entre outros), o estímulo 
desenvolvimento do comércio e serviços das duas cidades, entre muitos outros.  

Importância histórica do bairro do Macuco 

Os estudos relativos ao patrimônio histórico e cultural incluídos no EIA/RIMA e no Relatório 
Complementar ao EIA que foram elaborados para toda a área de influência do projeto incluem as 
características do bairro do Macuco. É importante ressaltar que as características do bairro não vão 
desparecer, pois apenas serão afetados parcialmente três quarteirões situados na rua José do 
Patrocínio, entre as ruas Rodrigo Silva e Senador Dantas. Essa área será reurbanizada, podendo receber 
praças, áreas verdes e outros equipamentos urbanos, o que contribuirá para a melhoria da qualidade 
urbana do bairro do Macuco. 

Alternativas de Traçado 

O Capítulo 4 do EIA e o item A deste documento apresentam todos os estudos que embasaram a 
decisão sobre a localização da travessia do canal e dos acessos terrestres nos dois municípios. A decisão 
é baseada em um grande conjunto de fatores de natureza técnica, ambiental e social, além de uma 
avaliação de sua compatibilidade com o planejamento urbano e metropolitano, com projetos urbanos 
situados na mesma região, os projetos de expansão do porto, entre outros. A redução do número de  
desapropriações e reassentamento de famílias foi uma diretriz de projeto e um dos fatores relevantes 
de avaliação das alternativas. 

Cumprimento da Legislação de Desapropriação 

Todas as ações relativas a desapropriações realizadas pela DERSA e pelo DER respeitam estritamente 
todos os requistos da legislação brasileira sobre a matéria.  
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F –  RESPOSTAS ÀS INFORMAÇÕES SOLICITADAS PELA CETESB em 17/03/2014 

 

AVALIAÇÃO DE ALTERNATIVAS 

Apresentar atualização dos textos e tabela a seguir, constantes do item 4.3. Avaliação Multicriterial das 
Alternativas 6 e 7 (págs. 4-52 a 4-55 do EIA Vol. II): 

 Estrutura urbana e integração aos planos urbanos e viários dos dois municípios: Alternativa 7 – 
Macuco – Vicente de Carvalho; 

 Interferência na paisagem urbana: Alternativa 7; 

 Tabela 4.3.2-3 – Tabela comparativa entre Alternativas – Estrutura Urbana.  

Resposta 

O conteúdo geral do item 4.3 Avaliação Multicriterial apresentado no EIA permanece válido em relação 
aos critérios utilizados para a análise das Alternativas D (6) e E (7). A seguir são apresentadas as 
atualizações solicitadas pela CETESB em função da alteração dos acessos no município de Santos 
apresentada no Relatório Complementar ao EIA RIMA. 

Alternativa 7 – Macuco - Vicente de Carvalho 

Esta alternativa interligará a área do Macuco em Santos ao bairro de Vicente de Carvalho no Guarujá. O 
zoneamento nesse entorno, assim como algumas características urbanas e viárias desta alternativa e 
suas interferências com planos existentes são visualizadas na Figura 4.3.2-4 (revisada). 

 Santos 

A Alternativa 7 em Santos, os acessos ocorrem por meio de vias subterrâneas e rampas que se 
desenvolvem paralelas à Rua José do Patrocínio, em áreas a serem desapropriadas entre essa via e rua 
Euzébio de Queiroz, no trecho entre a rua Almirante Tamandaré e as ruas Senador Dantas e Padre 
Anchieta, sendo as alças de acesso feitos por meio da Rua São Vicente de Paula e Av. Conselheiro 
Rodrigues Alves, Padre Anchieta e Senador Dantas. O viaduto de transposição da Av. Mario Covas, para 
fluxos de atividades portuárias, localiza-se na Rua Senador Dantas.  

As principais interferências com vias Arteriais de Classe I definidas no Plano Diretor e na Lei de Uso do 
Solo são: Av. Conselheiro Rodrigues Alves, Rua Senador Dantas, Rua Padre Anchieta, e Av. Mario Covas 
Jr. 

O bairro do Macuco apresenta uma situação de baixo aproveitamento da infraestrutura existente e 
conjuntos habitacionais construídos na década de 1960, apresentando um padrão de ocupação misto 
com residências, comercio e galpões de apoio à zona portuária, situado em uma Zona Portuária II (ZPII) 
pelo Plano Diretor.  

O zoneamento da área em Santos é compatível com a inserção do empreendimento. O 
empreendimento está em sua maior parte localizado na zona ZPII, definida como área interna ao Porto 
e área retroportuária com intensa circulação de veículos pesados e caracterizada pela instalação de 
pátios e atividades portuárias impactantes, cuja proposta é minimizar os conflitos existentes com a 
malha urbana otimizando a ocupação das áreas internas ao Porto, através de incentivos fiscais. As alças 
finais do empreendimento, sob a quadra ocupada atualmente pela empresa Eudimarco, estão 
localizadas em NIDE 07 - tendo por objetivo a requalificação urbana e funcional de porções do 
município, de forma estratégica, visando o redirecionamento do desenvolvimento da cidade. A NIDE 07 - 
Terrenos da Ferrovia para passageiros - compreende os terrenos utilizados como leito ferroviário e 

pátios de manobra e operações, de atual propriedade da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – 
CPTM que serão também utilizados pela linha (São Vicente – Santos) do VLT. 
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A alternativa 7 apresenta a grande vantagem de articulação da nova ligação viária com o VLT traria um 
grande ganho de mobilidade urbana para os usuários dos transportes públicos entre os dois municípios, 
com grandes benefícios para a qualidade ambiental, além de consolidar um eixo indutor de 
desenvolvimento econômico e social para o núcleo urbano central da Baixada Santista, com o 
atendimento ao grande contingente de trabalhadores que diariamente cruzam o canal de Santos.  

Os acessos previstos na Alternativa 7 com a Avenida Mario Covas permitem a ligação para veículos de 
carga entre as duas margens portuárias e são também vantagens a destacar. A etapa atual de execução 
da ampliação dessa avenida seguem do Canal 4 até a Ponta da Praia, em trecho de 3,5 quilômetros de 
extensão. Está prevista, também, a remodelação rodoferroviária, situando as linhas férreas mais 
próximas à Avenida Mário Covas, reposicionando a ciclovia, e fazendo a transposição em desnível para 
veículos rodoviários e composições ferroviárias. 

Destaca-se na região as obras de alinhamento do Cais de Outeirinhos (o chamado Cais da Copa). A 
Alternativa 7 apresenta interferências construtivas com o traçado desse novo cais, para a execução do 
acesso ao emboque do túnel, que vão requerer a reconstrução do cais na seção onde ocorrerá o inicio 
da travessia do canal portuário.   

 

 

 

Guarujá 

Não houve alterações no traçado, mantendo-se os aspectos analisados no EIA. 

A Tabela 4.3.2-3 (revisada) registra um sumário comparativo entre as alternativas neste aspecto. 
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Tabela 4.3.2-3 (revisada) - Tabela Comparativa entre Alternativas – Estrutura Urbana 

Alternativas 
Sinergia com sistema de 

transporte 
Sinergia com 

projetos urbanos 
Compatibilid

ade ZEE 
Compatibilidade 

Plano Diretor 
Sinergia com sistema 

viário 

6 

Integração com Trem Regional 
Santos São Paulo e Bonde 
turístico de Santos 
Difícil integração com o VLT 
Grande acessibilidade ao 
aeroporto metropolitano do 
Guarujá. (base aérea), ao 
denso bairro de Vicente de 
Carvalho e às avenidas de 
acesso ao porto e retroporto. 

Revitalização do 
Porto Valongo 
Alegra Santos 
Waterfront Santos 

Z5 e Z5M em 
Santos e 
Guarujá 
Obras 

complementa
res no 

Guarujá em 
Z1 

Situada na Zona 
Portuária no limite 
com a Zona Central 

em Santos 
Continuidade do 

NIDE 9 9Núcleo de 
Integração e 

Diretrizes 
Estratégicas 

Conexão com a Avenida 
Perimetral Margem 
Direita e Esquerda 

Articulação com av. 
Cons. Nébias, 

importante eixo norte 
sul da cidade Aproveita 
vias Arteriais Classe 1. 

7 

Ganho de mobilidade urbana 
pela possibilidade de extensão 
da linha do VLT de Santos para 
o Guarujá 
Permitirá a conexão futura 
entre o VLT, Estação das Barcas 
e Terminal Rodoviário de 
Vicente de Carvalho. 
Remodelação rodoferroviária, 
situando as linhas férreas mais 
próximas à Avenida Mário 
Covas. 
Acessibilidade ao retroporto e 
ao aeroporto do Guarujá 
(logística regional) garantidos. 

Interferência e 
ligação viária com o 
Cais da Copa;  
Compatibilidade 
com o Programa de 
Renovação Urbana 
Vila Nova (Macuco-
Outeirinhos)   
Contribui para os 
projetos de 
reurbanização em 
curso na região 
como a Estação do 
VLT. 

Z5 e Z5M em 
Santos, Z5 e 

Z1 no 
Guarujá. 

Em Santos na Zona 
Portuária e no CDRU 

(Corredor de 
Desenvolvimento e 
Renovação Urbana 
da faixa ferroviária) 

no Macuco. 
No Guarujá, Zonas 

Portuária, 
Aeroportuária, 

Especial de 
Interesse Público e 

Especial de 
Interesse Social. 

Conexão com a Rua 
Padre Anchieta, 

Conselheiro Rodrigues 
Alves e Mario Covas jr 
(Santos) – Separação 

entre acessos e saídas 
para o tráfego leve e de 

cargas. 
 

Conexão com a Avenida 
Perimetral Portuária, Av. 

Santos Dumont e Dr 
Guilherme Guinle 

(Guarujá). 

 

 Interferência na paisagem urbana 

Alternativa 6 – Em Santos, nesta alternativa, o aterramento do cais em frente ao Porto Paquetá criaria 
uma ampla esplanada nesse ponto do cotovelo onde o canal de Santos sai da diretriz norte sul para a 
leste oeste, desde a rua Xavier da Silveira, que seria aproveitada para o terminal de passageiros de 
cruzeiros, ampliando o horizonte desta área. Esta esplanada conteria o sistema de acesso ao túnel e a 
avenida marginal portuária, separaria as atividades portuárias da malha urbana santista, preservando os 
bairros adjacentes ao sul, da movimentação viária pesada do porto.  

No Guarujá, a via de acesso ao túnel, estendendo-se no limite da área urbanizada, se constituirá em 
barreira que limitará a expansão urbana para a área de mangue ao norte. 

Alternativa 7 – Nesta alternativa, em Santos, os acessos separados por meio das avenidas São Vicente 
de Paula, Conselheiro Rodrigues Alves, e Senador Dantas (entradas para fluxos urbanos) e Padre 
Anchieta (saída para fluxos urbanos) e, Padre Anchieta (entrada para fluxos portuários) e Senador 
Dantas e Mario Covas (saída para fluxos portuários) permitem a distribuição do tráfego de entrada e 
saída do túnel para os diferentes fluxos. Para acolher essas vias em nível, em alças e grande parte em 
túnel no trecho sob a atual rua José do Patrocínio haverá a criação de espaços de uma explanada para 
reurbanização ao longo dessas vias.  

A qualidade futura da paisagem urbana resultante dependerá também da reurbanização dos 
remanescentes de desapropriações nesses eixos. A figura a seguir mostra estudo preliminar de 
reurbanização da área na região do bairro do Macuco. 

A possibilidade de compatibilização com o projeto do VLT reforçará a reurbanização projetada para o 
bairro do Macuco. 
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Proposta preliminar de Reurbanização em Santos 

 

No Guarujá, as alças de acesso ao túnel, requererem a remoção de grande parcela da favela Prainha, em 
que pese o problema social que isso representa, o reassentamento poderá amplificar as ações já em 
curso pela prefeitura nessa mesma direção. Serão criados pelas remoções para a execução do túnel e 
alças de acesso, amplos espaços a serem reurbanizados descortinando a paisagem do canal para usos 
urbanos. Da mesma forma a construção do eixo viário sob a faixa da linha de alta tensão, atualmente 
deteriorada e subutilizada tenderá a reurbanizar a faixa que deverá ser remanejada, com a possibilidade 
da linha de alta tensão vir a ser enterrada neste trecho. A qualidade futura da paisagem urbana 
resultante dependerá da reurbanização dos remanescentes de desapropriações e remoções. 

4.3.3  Qualificação dos Indicadores Socioambientais 

Sob o ponto de vista dos critérios socioambientais, a Tabela 4.3.3-1 apresenta os resultados qualitativos 
da avaliação das alternativas. 

Dos 9 critérios socioambientais avaliados, a Alternativa 6 apresenta maior número de interferências 
ambientais (6 de intensidade grande). Porém sua maior restrição é construtiva devido à necessidade de 
um alargamento da plataforma do cais de acostamento até à curva do Armazém 12, para construir os 
acessos e o emboque do túnel, além atrair ao centro maior volume de tráfego que sistema viário de 
menor capacidade. 

A Alternativa 6 apresenta os maiores impactos ao meio biótico por atravessar áreas pouco antropizadas, 
e ainda impactos relacionados ao volume de materiais, desapropriações e afetação ao patrimônio 
histórico em Santos.    

A Alternativa 7 apresenta impactos negativos de maior intensidade em três critérios: relacionados ao 
volume de movimentação de materiais, desapropriação de áreas e necessidades de reassentamento. No 
entanto, grande parcela das desapropriações incidem em áreas de habitações subnormais que em parte 
já seriam removidas e que contam com plano de reassentamento e/ou reurbanização em implantação 
pela municipalidade do Guarujá.  

Destacadamente, essa é a alternativa que apresenta maiores vantagens quanto ao atendimento das 
demandas de viagens e necessidades de transporte coletivo entre as populações trabalhadoras que se 
deslocam diariamente entre Santos e o Guarujá, incluindo pedestres e ciclistas, ao mesmo tempo em 
que permite a absorção do tráfego de cargas que apresenta necessidades de transbordo entre os dois 
lados do canal portuário. 
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Tabela 4.3.3-1 – Síntese da Avaliação de Alternativas 

Critérios de Análise Alternativa 6 Alternativa 7 

MEIO BIÓTICO 

Interferências com Áreas de 
Preservação Permanente - APPs e 
Travessias de cursos d’água 

  

Interferência com áreas com 
cobertura vegetal  

  

MEIO FÍSICO 

Áreas de elevada 
fragilidade/vulnerabilidade dos 
terrenos 

  

Volume de movimentação de 
materiais e escavações 

  

MEIO SOCIOECONÔMICO 

Desapropriação de áreas e 
construções 

  

População e atividades afetadas por 
deslocamento compulsório 

  

Afetação de bens de interesse do 
patrimônio histórico e cultural 

  

Estrutura urbana e integração aos 
planos urbanos e viários 

  

Impacto na paisagem urbana   

 

 

 

 

Conjugando-se os critérios anteriormente analisados, a Alternativa 7 confirma-se como a que melhor 
atende os objetivos do projeto, pois:  

 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; 

 possibilidade de extensão futura do VLT para o Guarujá, com grande ganho de mobilidade 
urbana entre os dois municípios; 

 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, pedestres e bicicletas. 

 atende às viagens intraportuárias e parte das originadas no planalto para o porto. 

 permite o acesso futuro ao Aeroporto Metropolitano do Guarujá 

Em síntese, a opção escolhida é a que mais se aproxima dessa meta, atendendo as diretrizes de 
desenvolvimento urbano e as necessidades logísticas da região. Ela conjuga-se com os preceitos das 
cidades sustentáveis, onde a mobilidade urbana constitui um dos maiores desafios, e com as 
funcionalidades logísticas do porto com seu sistema de acesso. 

 

 
  

 Interferência Favorável 

 Interferência de Intensidade Média 

 Interferência de Intensidade Alta 
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Apresentar revisão da Tabela 8.9-1 Áreas e Edificações a Desapropriar, constante do item 6.2 Programa 
de Desapropriação (pág. 66 do Relatório Complementar 1 - Revisão 2). 

Resposta: 

A tabela 8.9-1 que resume a área e a quantidade de áreas, imóveis a desapropriar, passa a ter o 
conteúdo abaixo: 

Tabela 8.9-1 Áreas e Edificações a Desapropriar 

Município Áreas (m
2
) Comércio/Serviços Institucional/Religioso Domicílios e mistos 

Santos 48.792 35 6 155 

Guarujá 6.002 2 1 30 

Total 54.794 37 7 185 

 

Apresentar esclarecimentos quanto aos questionamentos e contribuições apresentados nas Audiências 
Públicas 

Respostas nas seções A E deste documento. 
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