
UM PORTO SEGURO PARA TODAS
AS SUAS CONQUISTAS



PORTO
Administrado desde 2007 pela 
Companhia Docas de São Sebastião, 
empresa vinculada à Secretaria de 
Logística e Transportes do Estado 
de São Paulo.



PORTO
O Porto de São Sebastião está 
localizado no canal entre São 
Sebastião e Ilhabela, em águas 
tranquilas.

Porto de São Sebastião



LOCALIZAÇÃO
Localizado no município de São 
Sebastião, no litoral norte do Estado 
de São Paulo, situado a 220 km da 
cidade de São Paulo, 100 km de 
São José dos Campos, 145 km de 
Santos e 390 km do Rio de Janeiro.



CANAL
A parte sul do Canal, com 
profundidade mínima de 25 metros, 
possui uma faixa de 300 metros de 
largura em sua parte mais estreita e 
permite a entrada e saída de navios 
calando até 20 metros.
A parte norte do Canal, com 
profundidade mínima de 18 metros, 
possui uma faixa de 550 metros de 
largura em sua parte mais estreita e 
permite a entrada e saída de navios 
com calado de até 10 metros.

São Sebastião

Porto de São Sebastião

Ilha Bela



BERÇO PRINCIPAL
O cais do Porto é formado por cinco 
berços de atracação, sendo o principal 
deles o berço externo, frontal ao 
Canal de São Sebastião, com 150m 
de comprimento e profundidade de 
10m. Acrescido de três dolfins de 
amarração, numa extensão de 125m, 
permite a atracação e amarração 
segura de navios de até 210m de 
comprimento.
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Dos berços internos o de maior 
relevância é o paralelo ao berço 
externo, com 75m de extensão e 
7m de profundidade permite a 
atracação de embarcações com até 
90m de comprimento e é utilizado 
por embarcações de apoio marítimo 
(off-shore) e portuário. Os demais 
berços internos são utilizados nas 
operações de apoio portuário com 
embarcações de pequeno porte.

BERÇOS INTERNOS



CAIS



PÁTIOS E ARMAZÉNS
Com aproximadamente 400.000 
metros quadrados, dividos em 4 
pátios, o Porto tem capacidade 
de armazenamento em áreas 
pavimentadas (pátios 1, 2 e 3A), 
áreas não pavimentadas (pátios 3B 
e 4) e em 3 armazéns cobertos de 
2.000 metros quadrados cada.
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O Porto de São Sebastião possui 
área e flexibilidade para atender 
a cargas de diversos de diversos 
tipos. Já movimentou granéis sólidos 
minerais, malte, cevada, açúcar em 
saca, cargas vivas, cargas de projeto, 
produtos siderúrgicos como tubos e 
chapas de aço, além de automóveis 
e cargas especiais para atendimento 
de plataformas offshore.
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Cia. Docas de São Sebastião

www.portoss.sp.gov.br
Av. Dr. Altino Arantes, nº 372 | São Sebastião-SP

| Brasil | CEP 11608-623 | 

+55 12 38921899

+55 12 38921524

+55 12 38923107

+55 12 38921599

Primeiro porto 
público a receber 

a certificação

/portosaosebastiao /porto_de_sao_sebastiao

http://www.portoss.sp.gov.br/
tel:551238921899
tel:551238921524
tel:551238923107
tel:551238921599
https://www.facebook.com/portosaosebastiao
https://www.instagram.com/porto_de_sao_sebastiao/
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