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O presidente Jair Bolsona-
ro (PL) assinou, na última
sexta-feira, umdecreto que
qualifica,noâmbitodoPro-
grama de Parcerias de In-
vestimentos (PPI), os estu-
dos para a implantação e a
exploraçãodotúnelSantos-
Guarujá.
Na prática, essa medida

representa o primeiro pas-
so para a futura licitação
paraaconcessãodessa liga-
ção seca, que faz parte do
projeto da desestatização
do Porto de Santos, previs-
ta para ocorrer ainda este
ano.
Nodia16dedezembrodo

ano passado, os ministros
que fazem parte do conse-
lho do PPI já tinham dado
sinalverdeparaesseproces-
so, que ainda dependia do
aval do chefe do Executivo
federal.
Segundo informações do

MinistériodaInfraestrutu-
ra (Minfra), nos estudos
que serão contratados, “de-
verãoconstaraspectosrela-
cionadosàdefiniçãodetari-
fas, modelagem jurídica,

avaliação de engenharia,
projeção de demanda e de
tráfego, aspectos socioam-
bientais e avaliação econô-
mico-financeira do proje-
to”.
Os resultados serão ava-

liados pela pasta e, poste-
riormente, submetidos à
participação popular pela
AgênciaNacionaldeTrans-
portes Aquaviários (An-
taq). O órgão regulador te-
ráaobrigaçãodedisponibi-
lizar os documentos para

contribuições e esclareci-
mento dedúvidas pormeio
deaudiênciaspúblicas.
Após essas etapas, ainda

conformeoMinfra,osdocu-
mentos serão ajustados e
enviados para a apreciação
do Tribunal de Contas da
União(TCU).Apósaautori-
zaçãodesseórgãodecontro-
le externo auxiliar do Con-
gresso Nacional, o modelo
decontrataçãoserá subme-
tido ao conselho do PPI. Se
aprovado, os documentos

serão encaminhados à An-
taq para a elaboração do
edital para publicação e do
contratodeconcessão.

OEMPREENDIMENTO

No 1º Encontro Porto &
Mar 2022, promovido pelo
GrupoTribunanodia18do
mêspassado,oentãominis-
tro da Infraestrutura e pré-
candidato a governador
Tarcísio Gomes de Freitas
(Republicanos) explicou
que os recursos que forem

pagos pela desestatização
doPorto deSantos servirão
como garantia para viabili-
zar a construção do túnel
Santos-Guarujá, que tam-
bémseráconcedidoàinicia-
tivaprivada.
Essa obra é considerada

estratégica por melhorar a
mobilidadeurbanaeopera-
cional entre as margens do
Porto e possibilitar a
viabilizaçãodoplanodeex-
pansão do setor, que indica
aumentos expressivos nos

volumes de movimenta-
ção e do tamanho das em-
barcações.
“Somos defensores do

túnelsubmersoporacredi-
tarmos ser a alternativa
mais racional para a tra-
vessia entre Santos eGua-
rujá.Otúnelcumpreadu-
pla funçãode ser amelhor
travessia interurbana en-
tre ambasas cidades enão
impor qualquer impacto
paraanavegaçãonoPorto
deSantos”,afirmaFernan-
doBiral,diretor-presiden-
tedaSantosPortAuthori-
ty(SPA).
Aguardada há décadas,

a construçãodessa traves-
siasecaentreessesmunicí-
pios está orçada em R$
3,8 bilhões. A previsão é
queos serviços sejamcon-
cluídos em cinco anos e
gerem três mil empregos
noscanteirosdeobra.
Oempreendimentoterá

três faixas de rolamento,
ciclovia e passagemdepe-
destres,comtempodetra-
vessia de cinco minutos,
alémdepreparaçãoparaa
passagemdoVeículoLeve
sobreTrilhos(VLT).

ENTRADASESAÍDAS

Do lado de Santos, a liga-
ção terá entrada pelaAve-
nida Perimetral, na altura
do Macuco. As saídas se-
rão pela mesma via e pela
RuaAlmiranteTamanda-
ré. EmGuarujá, a entrada
e a saída ocorrerão pela
Rua Santo Amaro, emVi-
cente de Carvalho, onde
ficaráopedágio.

Ligação seca entre Santos e Guarujá é considerada estratégica por melhorar a mobilidade urbana e operacional entre as margens do Porto

Sinal verdeparao túnel Santos-Guarujá
Presidente Jair Bolsonaro assinou decreto que qualifica projeto no Programa de Parcerias de Investimentos, necessário para licitação
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