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A democracia é um processo, um
processo dialético, “que vai rompendo
os contrários, as antíteses, para, a
cada etapa da evolução, incorporar
conteúdo novo, enriquecendo novos
valores.” José Afonso da Silva

“Uma mudança geral requer uma
mudança em particular”

Mahatma Gandhi



Média
histórica 
de 25,6%

Brasil
(billion –Fob US$)

Porto de Santos
(billion –Fob US$)ANO PARTIC.

2008 371.1 91.8 24,7%

2007 281.2 71.5 25,4%

2006 228.8 60.3 26,3%

2009 280.6 74.2 26,4%

2010 383,6 96.2 25,1%

2011 482,3 118,6 24,6%

2012 465,7 120,2 25,8%

2013 481,8 122,7 25,5%

2014 454,2 116,3 25,6%

2015 362,6 99,5 27,4%

O crescimento do maior Porto da América Latina



DRAGAGEM E SEU LICENCIAMENTO AMBIENTAL 



Por que aumentar 
a profundidade e a largura 

do Canal de Navegação ?
1 O ASSOREAMENTO É NATURAL 

E CONTÍNUO

2
MAIOR PROFUNDIDADE 
E LARGURA DÃO 
SEGURANÇA DE 
NAVEGABILIDADE  e 
PERMITE NAVIOS 
MAIORES



Sem a Dragagem de Aprofundamento:

A ECONOMIA ENCALHA 3
50% DOS NAVIOS 
(em terminais do corredor de exportação)
TIVERAM CARGA REDUZIDA POR 
TEREM CALADO MAIOR QUE 
O CANAL PERMITIA (Porto de Santos 2006)

4 A NOVA FROTA MUNDIAL
NÃO ATRACA EM SANTOS

30%DA FROTA MUNDIAL 
ATUAL JÁ PERTECEM À CATEGORIA 
DE NAVIOS PÓS-PANAMAX



PROFUNDIDADE 
DE MANUTENÇÃO 

LARGURA
MÍNIMA

12 a 14m

150m em alguns 
trechos 

Canal de Navegação antes

NAVEGAÇÃO DE MÃO ÚNICA

Volume estimado:  13,62 milhões de m³.

Plano de Expansão do Porto Estabeleceu a
necessidade da profundidade 15 m e largura
de 220m.

15m

220m

Após o Aprofundamento e 
alargamento 

NAVEGAÇÃO EM DUAS MÃOS

PROFUNDIDADE 
DE MANUTENÇÃO 

LARGURA
MÍNIMA



 Movimento crescente – ano a ano – apesar da crise
econômica.

 Consolidação do Porto de Santos na movimentação
de containers (BTP dentro do Porto Organizado/
Embraport e fora do Porto Organizado) – no Futuro cada
vez mais voltado a essa movimentação – pois são cargas
com maior valor agregado.

 Crescimento significativo da movimentação de grãos
– apesar do incentivo a saída pelo Arco Norte (Portos do
Norte e Nordeste) –

 Uma das principais razões dos recordes atingidos
pelo Porto de Santos se deve aos acessos terrestres
(rodoviários e ferroviários) e do canal de navegação.

Fatos relevantes (demonstrados) devem
ser considerados para a manutenção
profundidade 15 m e largura de 220m.



PARA  O LICENCIAMENTO 

A SEP foi a empreendedora da obra
A CODESP, responsável pelo licenciamento ambiental perante o 
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis 
– IBAMA.

Foram realizadas consultas e reuniões com: os Terminais instalados 
na Área do Porto Organizado, com as Agências de Navegação, os 
Operadores Portuários, os Trabalhadores Portuários por meio do 
OGMO-Órgão Gestor da Mão de Obra, os Pescadores da região, 
Prefeituras, Órgãos ambientais, Capitania dos Portos, Praticagem,  
com a Comunidade em geral.
Foram efetuadas consultas formais com as instituições relacionadas 
para obtenção de anuência do projeto para a verificação de uso e 
ocupação do solo, uso dos recursos hídricos, presença de bens 
protegidos, dentre outros.

Realizadas 02 audiências públicas, que ocorreram nos 18 e 
19/06/08, na Cidade de Santos e Guarujá, respectivamente. Foram 
obtidas contribuições de ONGs, de Universidades, dos órgãos 
públicos, das comunidades locais, dos empresários e dentre outros.



TRECHO 4 ARMAZÉM 6 
ATÉ TERMINAL DE 
GRANÉIS LÍQUIDOS DE 
ALEMOA - 5.260 METROS 

TRECHO 3 TORRE 
GRANDE ATÉ ARMAZÉM 
6 - 3.440 METROS

TRECHO 2 ENTREPOSTO 
DE PESCA ATÉ TORRE 
GRANDE 4.340 METROS 

TRECHO 1
BARRA ATÉ 
ENTREPOSTO DE PESCA 
- 1.560 METROS 

POLÍGONO DE 
DISPOSIÇÃO OCEÂNICA 
- PDO 
10 QUADRÍCULAS DE 
2.000 X 2.000 METROS 

Projeto da Dragagem de Aprofundamento



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE  - MMA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA 
Processo Nº 02001.001181/2005-20

Emitidas em nome da Secretaria de Portos da Presidência da República  
SEP/PR

LICENÇA PRÉVIA No 290/2008
Referente à dragagem de um volume aprox imado de material
sedimentar de 12.000.000 m3 contemplando o aprofundamento do
canal de acesso ao Porto de Santos/ SP e as bacias de evolução
(aprox imadamente 9.000.000 m3), os berços de atracação (3.000.000
m3), o derrocamento de 34.000 m3, das formações rochosas de Teffé e
Itapema, além das dragagens de manutenção futuras a formação do
canal, o qual possuirá largura estimada em 220 m e 25 km de
extensão, na profundidade de 15 m, com talude de declividade 1:6.

Previu 15 programas ambientais e mais 5 subprogramas
dentre eles a apresentação de programa de monitoramento especifico
relacionado ao perfil praial das Praias de Santos e do Góes, propondo
medidas mitigadoras e/ou compensatórias, caso fosse detectada qualquer
alteração no equilíbrio de costa por consequência do aprofundamento.



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE  MMA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E  

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA 

LICENÇA DE INSTALAÇÃO No 666/2009 
Referente à dragagem de um volume aprox imado de material
sedimentar de 13.619.233,40 m3 contemplando o aprofundamento do
canal de acesso ao Porto de Santos/ SP e as bacias de evolução
(aprox imadamente 9.000.000 m3), os berços de atracação e camada
superficial de sedimentos (aprox imadamente 4.619.233,4 m³), o
derrocamento de 34.000 m3, das formações rochosas de Teffé e
Itapema, além das dragagens de manutenção futuras a formação do
canal, o qual possuirá largura estimada em 220 m e 25 km de
extensão, na profundidade de 15 m, com talude de declividade 1:6.
com mais 2 retificações - especialmente em razão dos sedimentos do
trecho4. Previu 14 programas ambientais e mais 5 subprogramas
Foram desenvolvidos (propostos CODESP e/ou exigidos pelo IBAMA) 24
Programas Ambientais, dentre eles o de Monitoramento do Perfil Praial
(exigido pelo IBAMA já na emissão da LP), que foram apresentados ao
IBAMA, cujo relatório foram entregues semestralmente. Sendo que Plano
Básico Ambiental é composto por 26 programas, uma vez que a CODESP
complementou com mais 2 programas: manchas órfãs e desmobilização
da antiga área de descarte



Plano Básico Ambiental

1. Programa de Gerenciamento da Implantação dos Planos Básicos Ambientais (PBA´s) da Dragagem de 
Aprofundamento;
2. Programa de Gerenciamento da Área de Descarte de Material Dragado;
3. Programa de Disposição Oceânica de Materiais Dragados na Região do Porto de Santos;
4. Programa de Controle da Dragagem;
5. Programa de Mitigação dos Impactos da Derrocagem;
6. Programa de Monitoramento e Modelagem de Parâmetros Hidrodinâmicos e Oceanográficos;
7. Programa de Modelagem Operacional da Pluma de Sedimentos;
8. Programa de Monitoramento do Perfil Praial;
9. Programa de Monitoramento da Qualidade da Água nas Áreas Dragadas;
10. Programa de Monitoramento da Qualidade físico-química dos Sedimentos na Área a ser Dragada; 
11. Programa de Monitoramento da Qualidade Ecotoxicológica;
12. Programa da Qualidade de Organismos Bioindicadores: Bioacumulação na Área a ser Dragada;
13. Programa de Monitoramento da Macrofauna Bentônica; 
14. Programa de Monitoramento da Comunidade Fitoplanctônica e Zooplanctônica; 
15. Programa de Monitoramento de Manguezais situados na AID da Dragagem de Aprofundamento; 
16. Programa de Monitoramento de Quelônios;
17. Programa de Monitoramento Ambiental da Área de Disposição Oceânica de Materiais Dragados na 

Região do Porto de Santos; 
18. Programa de Compensação Ambiental; 
19. Programa de Comunicação Social;
20. Programa de Apoio às Comunidades de Pesca; 
21. Programa de Educação Ambiental; 
22. Programa de conscientização da comunidade pesqueira e náutica sobre o manejo adequado de óleos 

lubrificantes e combustíveis usados nas embarcações – Projeto Manchas Órfãs;
23. Programa de Capacitação Continuada dos Trabalhadores da Obra;
24. Programa de Desmobilização da Antiga Área de Descarte; 
25. Programa de Caracterização dos Sedimentos dos Berços de Atracação; e
26. Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico, Histórico e Cultural.



O investimento para a Execução das Obras - R$ 240.000.000,00
(Duzentos e quarenta milhões)

O investimento para as Ações Ambientais (elaboração do EIA/RIMA,
execução dos estudos complementares e execução dos programas
de monitoramento ambiental) foi de cerca de R$ 37.000.000,00
(trinta e sete milhões de reais).

A CODESP gerou o maior banco de dados existentes na região sobre:
 a biodiversidade aquática (macrofauna bentônica, zooplancton, 

fitoplancton, ictiofauna, quelônios);
 ecossistema de manguezal;
 perfil praial (avalia 33 perfis – desde São Vicente); 
 qualidade físico-química de sedimentos;
 qualidade da água; 
 qualidade do pescado; 
 estudos hidrodinâmicos;
 diagnósticos participativos com a comunidade (educação ambiental);  
 levantamento de patrimônio, histórico e cultural, 
 Além de garantir o monitoramento online das atividades de dragagem e 

descarte dos sedimentos (por sistema de rastreamento).

Monitoramento do Perfil Praial, gerou também o maior banco de dados sobre as praias
da baía de Santos, de forma continua desde janeiro de 2010 até os dias atuais, o que
auxiliará de forma efetiva o entendimento dos processos morfodinâmicos. A Codesp fez
estudos complementares que já demonstraram que o processo de erosão da Ponta da
Praia iniciou-se na década de 30 e meados da década de 40 (maior fator de
interferência-urbanização).



Ação Civil Pública foi promovida para:
1) a nulidade parcial da Licença Ambiental nº 961/2013, relativa à
manutenção da largura de 220 metros do Trecho I.
2) que CODESP e à UNIÃO, restrinjam à largura máxima de 170
metros as dragagens do Trecho I do Canal do Porto de Santos, da
Barra até o Entreposto de Pesca;
3) Que o IBAMA não conceda licença ambiental para dragagem
que permita largura maior do que 170 metros no Trecho I
4) que CODESP e à UNIÃO, disponibilizem dados hidrodinâmicos
da região em especial aqueles relativos à batimetria, à velocidade
das correntes e à energia das ondas, para que se acompanhe a
retomada da largura máxima de 170 metros;
5) que CODESP e à UNIÃO, em qualquer estudo elaborado para
licenciamento ambiental e/ou operação de dragagem do canal
inclua as praias de Santos, São Vicente e Guarujá como áreas de
influência direta;
6) à CODESP e à UNIÃO mantenham enquanto realizarem a
dragagem do canal do Porto de Santos Programa de
Monitoramento de Perfil Praial das Praias da Região,
disponibilizando os dados.

A USP foi contratada para elaborar estudo das possibilidades físicas, técnicas e econômicas
visando diminuir a necessidade de dragagem, verificar as interferências de forças
hidrodinâmicas com a entrada de navios maiores (366 m), dentre outras coisas, com
projeções econômicas e implicações ambientais .
Em razão da ação civil foram requeridos – estudos dos eventuais efeitos ambientais
decorrentes do alargamento do canal na erosão da ponta da praia, com possíveis medidas
mitigatórias, e os impactos econômicos e operacionais do estreitamento do canal navegável
conforme requerido pelo MPF.



Dados e Conclusões importantes 

 A dragagem de aprofundamento iniciou em 21.02.2010
O ganho significativo de profundidade:

os trechos 1 e 2 em 06/2013 para 13,20 m (portaria CPPS 38/2013)
os trechos 3 e 4 em 01/2015 para 12,20 m (-Alamoa manteve11,20)

O aprofundamento e alargamento possibilitou que a família de
navios com mais de 300 m especialmente a acima de 330
começasse a operar no Porto de Santos.
Navios 330 m em 2010 “0” em 2012, 25 e em 2015 226
Navios com comprimento ≥ 300 à 329 m em 2010 7 em 2012 323 e
2015 432

A quantidade de navios  
decrescente apesar do 

aumento da quantidade de 
carga 

Cresceu a consignação 
(quantidade de carga por navio), 

Ganhos de custo no frete e nas 
mercadorias movimentadas

Navios  maiores, em comprimento e boca (largura), de 
maior calado, de maior porte, estão frequentando o

Porto de Santos
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