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Ograndecongestionamen-
to de caminhões registrado
há duas semanas na Rodo-
viaCônegoDomênicoRan-
goni ligou o sinal de alerta
nos responsáveis pelo Pro-
gramaFluxoModal, criado
há um ano pela Secretaria
de Desenvolvimento Eco-
nômico e Portuário (Se-
dep)deGuarujáparamoni-
torar o tráfego de veículos
pesadosnamargemesquer-
dadoPortodeSantos.
“A gente tenta prever a

quantidade de caminhões
ou trens que vão chegar,
porquealgunsbairroseocu-
pações sub normais ainda
são afetados pelo grande
fluxo de tráfego. Amargem
esquerda do Porto recebe
umamédiade60mil cami-
nhõespormês”, diz o secre-
tário de Desenvolvimento
Econômico e Portuário de
Guarujá,PauloCavini.
Apesar de 14 empresas

dos terminais portuários e
retroportuáriosteremseca-
dastrado no programa e
precisarem informar, dois
diasantes,onúmerodeveí-
culos que vão trafegar na
área do Município, não foi
possívelpreverocongestio-
namentoque causou trans-
tornosna regiãonosdias 16
e 17, já que ele foi fruto de
umefeitoemcadeia.
“De alguma forma, os pá-

tios reguladores de
Cubatão travaramenãoes-
tavammaisdeixandoosca-
minhões entrar. Até por is-
so não tivemos capacidade
de enxergar (o problema).
O trânsito começou aparar

naestrada,naserraelibera-
ram tudo de uma vez, con-
gestionandodeformagene-
ralizada”,apontaCavini.
O congestionamento do

últimodia16, inclusive,mo-
tivouumareuniãoentre re-
presentantesdaAgênciade
Transporte do Estado de
SãoPaulo(Artesp), conces-
sionáriaEcovias, responsá-
veis pela logística portuária
e integrantes do Programa
de Gestão Integrada (PGI)
naBaixadaSantista.

ESTRANGULAMENTO

Segundo o secretário, cerca
de dois mil caminhões cir-
culamdiariamenteemGua-
rujá, enquanto a Rodovia
Cônego Domênico Rango-
ni atende três mil cami-
nhõespordia.Nosdoisdias
de congestionamento, po-
rém, por volta de 8mil veí-
culos pesados transitaram
navia,causandooestrangu-
lamentonotráfego.
“Começou a safra (escoa-

mento) e descontrolou. Ti-

vemos dois diasmuito difí-
ceis,mas foi umponto fora
da curva. Quando esse nó
acontece, até que desate,
demora um ou dois dias
para ser resolvido. Foi um
caos, mas já desapareceu e
a safra continua sendo es-
coada com ordenamento”,
comentaCavini.
Em 2021, a Sedep regis-

trou a movimentação de
857 mil caminhões e 161
milvagõesnoacessoàMar-
gemEsquerdadoPorto.De

acordo como secretário, o
projeto da segunda fase
da Avenida Perimetral,
que deve entrar em licita-
ção este ano, vaimelhorar
o sistema viário munici-
palnaáreaportuária.
“O problema na Rua do

Adubo,querecebeumflu-
xo muito grande de cami-
nhões, que entrame saem
do Porto, vai ser sanado
comaPerimetral.Mas es-
sa éumaobrapara, talvez,
unsdoisanos”,acredita.

Nos dias 16 e 17, um grande congestionamento foi registrado na Rodovia Cônego Domênico Rangoni e acendeu o sinal de alerta na região

FluxodecaminhõesnaMargem
EsquerdadoPortoémonitorado
Em 2021, órgão da Prefeitura de Guarujá registrou a movimentação de 857 mil caminhões e 161 mil vagões
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