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OBJETIVO DO TRABALHO 

•Verificar a relação da obra de dragagem (PND) e os 
ganhos operacionais relatados nas estatísticas de 
movimentação e nas portarias da Capitania dos 
Portos de São Paulo. 
 
 

•Este trabalho não se propõe a analisar os 
parâmetros de custos e benefícios econômicos 
diretos e indiretos do empreendimento na operação 
portuária decorrentes da obra de dragagem.  



INTRODUÇÃO – O PND 
 
LEI N° 11.610/2007 - PREMISSAS BÁSICAS  

 
 
 

•Institui o Programa Nacional de Dragagem (PND) – parte integrante do PAC; 

•Estabelece que a contratação das obras de dragagem por resultado seja por 

licitação internacional; 

•Estabelece que a Dragagem é obra de engenharia, não mais  de apoio portuário; 

•Determina a obrigação do autofinanciamento dos portos na execução das 

dragagens de manutenção; 

•Permite Contratos para Dragagem de longa duração: até 5 anos + 1 ano; 

•Define o Modelo de Contratação: remuneração por resultados e profundidade 

pré-estabelecida; 

•Essa lei foi revogada pela Lei 12.815/13, o Novo Marco Regulatório do Setor 

Portuário. 

 

 

   



INTRODUÇÃO – O PND 
 
CONCEITO DE DRAGAGEM POR RESULTADO E MARCOS CONTRATUAIS 

 
 
 

 

 

   



INTRODUÇÃO – A OBRA DO PORTO DE SANTOS 

 
 



INTRODUÇÃO – A OBRA DO PORTO DE SANTOS 

•Para o desenvolvimento desse artigo foi considerado apenas o trecho do porto 
organizado compreendido entre a entrada do canal da barra até o cais do 
Valongo, composto pelos trechos 1, 2 e 3. 
 

•Esses trechos foram homologados em 2013, logo após a obra de dragagem de 
aprofundamento do canal de acesso ao Porto.  
 
•Sendo assim, foi possível identificar o reflexo da dragagem de aprofundamento 
nas melhorias operacionais evidenciadas nas Portarias publicadas pela Marinha 
que estabelecem, para incremento da segurança, procedimentos operacionais de 
caráter provisório, em complemento ou substituição ao previsto nas Normas e 
Procedimentos adotados no Complexo Portuário de Santos.  



INTRODUÇÃO – A OBRA DO PORTO DE SANTOS 
A obra foi iniciada em fevereiro de 2010,e visou expandir a capacidade operacional deste 
Porto. O projeto apresentou algumas mudanças no traçado do canal de acesso ao porto. O 
canal passou de 13,3 metros de profundidade para 15 metros e a largura da passagem, por 
sua vez, sofreu alargamento de 150 para 220 metros. 
 



INTRODUÇÃO – A OBRA DO PORTO DE SANTOS 
 
•Além disso, a obra em Santos incluiu a retirada do navio Ais Giorgis, naufragado há três décadas, a remoção das 
rochas Teffé e Itapema, situadas respectivamente, na direção do Armazém 25, na margem Santista, e do Armazém 
12, do lado de Guarujá. Três tubulações desativadas do leito estuarino, localizadas entre as Ilhas de Barnabé e do 
Saboó, também foram retiradas. 
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Retirada da quinta parte do casco 



SITUAÇÃO ANTERIOR A OBRA 

 

•Sabe-se que, antes da obra, a largura do Canal de Santos não permitia cruzamento 
entre embarcações que entravam e saiam dali, obrigando-as a esperarem na barra, 
em áreas de fundeio ou até atracadas nos terminais.  
 

•Características do Navio Tipo que acessava o porto de Santos, antes da obra PND1  



SITUAÇÃO ANTERIOR A OBRA 

•A velocidade máxima no canal de acesso ao Porto de Santos era de 8 nós.  
 
•O Calado operacional no Porto de Santos era de aproximadamente 12,3 metros sem 
variação de maré, podendo ser ampliado até aproximadamente 13,3 metros quando a 
altura de maré estivesse igual ou superior a um metro. 
  
•Além disso, restrições com o Pedra de Teffé, Itapema e o navio Ais Giorgis, naufragado 
há três décadas, representavam limitações significativas para os usuários do porto 
organizado, limitando a manobrabilidade das embarcações. 



 EXECUÇÃO DA OBRA DE DRAGAGEM 

•Para a dragagem do canal de navegação e bacias de evolução foram empregadas 
dragas do tipo TSHD ou draga autotransportadora de sucção e arrasto com 
capacidade de cisterna variando de 5.000 até 15.000 m³. (Draga Hang Jun 5001) 
 



EXECUÇÃO DA OBRA DE DERROCAMENTO 

•O derrocamento das pedras de Teffé e de Itapema do fundo do canal de navegação foi 
estimado em aproximadamente 33.362,62m³ de pedra, sendo 8.422,45m³ de Itapema e 
24.940,17 m³ na Teffé. 
  
•Para a remoção e transporte do material fragmentado foram utilizados equipamentos do 
tipo CLAM-SHELL e batelões. 



METODOLOGIA  ADOTADA 

PREMISSAS 
 

É importante esclarecer que na elaboração desse artigo foram considerados:  
 
•Documentos que tratam de procedimentos operacionais adotados no complexo 
portuário de Santo, na sua maioria publicados em 2012 e 2013; 
 
• Apresenta-se um panorama da influência da obra de dragagem de aprofundamento nos 
ganhos operacionais demonstrado em atos publicados pela marinha; 
 
•Dessa forma, são minimizadas interpretações de ganhos operacionais vinculadas a 
outras obras de menor porte, conduzidas pela CODESP, que não são relacionadas 
diretamente com a obra de dragagem de aprofundamento avaliada nesse trabalho.  
 



METODOLOGIA ADOTADA 

•Análise comparativa de parâmetros operacionais vigentes no Porto antes e 
depois da Obra de Dragagem de Aprofundamento do canal de acesso; 
 

•Apresenta-se a situação do Porto, em termos operacionais, antes da realização 
da Obra e as principais mudanças propostas no projeto para melhoria das 
condições físicas dos acessos aquaviários do Porto.  
 

•Por fim, é analisada a situação física do Porto organizado de Santos de acordo 
com as Portarias publicadas pela Capitania dos Portos de Santos após a 
finalização da obra, com base em análise de correlação entre os dados de 
movimentação portuária e navio tipo no período de 2010 a julho de 2015, 
relacionando essas informações com os ganhos operacionais proporcionados 
pela obra.  
 



SITUAÇÃO 
PORTERIOR A OBRA 

 
 

 



SITUAÇÃO POSTERIOR À OBRA 

 
 

• A Portaria n°38/CPSP, publicada em 4 de junho de 2013 homologou o calado  

operacional no canal de acesso ao porto de Santos, compreendendo a barra até as torres 

(trechos 1 e 2) – “entre a boia 1A e as torres (trechos 1 e 2), será 13,2 metros no zero 

DHN, podendo ser ampliado até o limite de 14,2 metros quando  a altura de maré estiver 

igual ou superior a um metro” 

 

• Em 11 de dezembro de 2013 a CODESP envia um oficio à Capitania dos  Portos de São 

Paulo informando que fica estabelecido o calado operacional de 13,2 metros no zero DHN 

para os trechos 1,2 e 3 (14,2m quando altura de maré estiver >= 1m) 
 



SITUAÇÃO POSTERIOR À OBRA 

 
 



SITUAÇÃO POSTERIOR À OBRA 

 
 


