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1 APRESENTAÇÃO 

O presente documento tem como principal objeto apresentar ao Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, em 

atendimento ao Ofício Nº 30/2021/UT-CARAGUATATUBA-SP/SUPES-SP, a 

revisão do Plano de Ataque do Projeto de Dragagem e Medidas de Mitigação e 

Monitoramento Ambiental da Obra de Dragagem de Manutenção no Berço 

Principal, nas Adjacências e nos Berços Internos do Porto de São Sebastião.  

Foram revisados os documentos associados a este plano e o capítulo 2 e 3. 
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2 PLANO DE ATAQUE DO PROJETO DE DRAGAGEM 

O presente capítulo apresenta as condições mínimas que serão observadas na 

execução dos trabalhos de dragagem com a finalidade de preservar a saúde dos 

trabalhadores envolvidos, comunidades do entorno e meio ambiente. 

2.1 Documentos Associados 

Levantamento Hidrográfico – RT-2021-001-R0 

Projeto de Dique e Extravasor - CDSS-PE-RE-MD-DR-01-2020 

Revisão do Projeto do Dique - CDSS-PE-RE-MD-DR-Ass 

2.2 Definições e Abreviaturas 

LH – Levantamento Hidrográfico 

2.3 Plano de Ataque 

2.3.1 Levantamentos de Campo e Volume a ser Dragado 

O planejamento e a execução da obra de dragagem serão realizados tendo como 

premissa o levantamento hidrográfico RT-2021-001-R0 efetuado pela Spectrah 

Oceanografia e Meio Ambiente em 16 e 18 de fevereiro de 2021.  

Conforme verificado no levantamento na área de dragagem foi constatado a 

existência de 105.803,36 m³ acima da cota de projeto e 33.356,86 m³ dentro da 

faixa de tolerância, totalizando 139.160,22 m³. 
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2.3.2 Atividades Preliminares 

Será realizada a comunicação para à Capitania dos Portos, com antecedência 

mínima de cinco dias úteis, a data de início da dragagem e as coordenadas da 

área de dragagem, para divulgação em Aviso aos Navegantes.  

2.3.3 Operação de Dragagem 

Para execução da dragagem, conforme estabelecido neste Plano de Ataque, 

será utilizada uma draga de sucção e recalque (CSD - Cutter Suction Dredge). 

Devido à proximidade da área a ser dragada ao ponto de descarte em terra, a 

dragagem por sucção e recalque, com a utilização de um cortador na ponta da 

lança de dragagem é a melhor alternativa. Este tipo de equipamento flutuante é 

normalmente utilizado em locais abrigados, como é o caso do projeto, 

apresentando inúmeras vantagens em relação a outros equipamentos de 

dragagem, tais como: grande precisão geométrica de corte e baixo impacto 

ambiental relacionado à geração de plumas de sedimentos, ruídos e emissões 

atmosféricas. 

A operação de dragagem foi dividida em 04(quatro) áreas principais, sendo elas: 

 Berço Interno; 

 Poligonal Norte; 

 Berço Externo; 

 Poligonal Sul. 

A operação, inicialmente se dará na área da Poligonal Sul, seguindo para Berço 

Externo, assim por diante. Porém é importante salientar neste documento que 

pode haver mudanças na logística da obra devido a atividade portuária. Por isto 

é importante todos os envolvidos no projeto obter informações sobre a 

movimentação portuária (entrada e saída de embarcações) no berço externo, 

sendo assim maximizando a operação de dragagem. 
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2.3.3.1 Draga de Sucção e Recalque 

O processo de dragagem será executado com o emprego da draga de Sucção e 

Recalque (Cutter Suction Dredger - CSD) “Claudinha”, que possui um sistema 

hidráulico composto por um braço de sucção, onde na ponta encontra-se um 

desagregador. O equipamento a ser utilizado (Draga “Claudinha”) possui porte 

médio e será transportado via marítimo com auxílio de um rebocador e é 

composta por: 

 Um caixão central onde estão instalados os motores e o conjunto moto 

bomba de sucção e recalque da mistura água-solo;  

 Dois flutuadores laterais que conferem estabilidade e flutuação ao 

equipamento; 

 Uma cabine de operação; 

 Uma lança articulada de dragagem com cabeça escarificadora / bocal de 

sucção; Duas estacas cilíndricas metálicas “spuds” para fixação do 

equipamento ao leito marinho. 

Estes “spuds” tem como principal função a estabilização da draga no momento 

da sucção dos sedimentos, possibilitando uma maior precisão no processo de 

dragagem e na movimentação da mesma. 

A Figura 2-1, a seguir, mostra os principais componentes deste tipo de 

equipamento. 
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Figura 2-1: Principais componentes de uma draga de sucção e recalque. Fonte: DTA 
Engenharia. 

O equipamento, quando fixado ao leito marinho por uma de suas estacas, 

executa um movimento de varredura lateral enquanto escava e succiona o 

material do fundo. Esse sistema, aliado ao ajuste da profundidade da cabeça de 

corte, permite extrema precisão de execução, tanto vertical como lateral. 

A Figura 2-2, a seguir, ilustra o movimento de varredura lateral, com giro em um 

dos “spuds”, na execução de uma faixa de dragagem pré-determinada. 

 

Figura 2-2: Dragagem com varredura lateral, com giro em um dos “spuds”. (Fonte: DTA 
Engenharia). 

Segue a imagem da draga a ser utilizada neste projeto (Figura 2-3). 
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Esta draga possui uma tubulação de 16’’ e potência de sucção de 1.000HP. 

 

Figura 2-3: Draga de Sucção e Recalque 16” – 1.000HP – Claudinha. Fonte: DTA 
Engenharia. 

A Tabela 2-1, a seguir, apresenta as principais especificações técnicas dessa 

draga. 

Tabela 2-1: Especificações Técnicas da Draga Claudinha. Fonte: EMDO. 

 

Além da draga de sucção e recalque, serão utilizados um nivelador de fundo, 

uma embarcação suprida de um guindaste e um rebocador. 

2.3.3.2 Nivelador de Fundo 

O Nivelador de Fundo consiste em uma lâmina que tem como principal objetivo 

eliminar irregularidades de fundo no processo de dragagem. As lâminas 
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niveladoras podem variar de tamanho, peso e geometria, de acordo com a 

composição e forma dos diversos tipos de fundo marinho. 

Este equipamento é preso a uma embarcação por cabos de aço e é controlada 

por guinchos. Na operação o mesmo é rebaixado até que esteja na cota alvo no 

nivelamento. Então, a embarcação rebocadora navega, arrastando o 

implemento, de forma que os sedimentos de fundo que estão acima da 

profundidade de projeto são arrastados para as trincheiras de maior 

profundidade, assim nivelando o fundo de acordo com o projeto. Ou seja, com o 

Levantamento Hidrográfico (LH) pré-dragagem já é possível a aplicação deste 

equipamento em áreas onde não a draga de sucção e recalque não estiver 

operando, assim maximizando a obra de dragagem. 

Como o procedimento visa a regularização dos sedimentos que eventualmente 

permaneceram em pontos pouco mais elevados do leito, é considerado um 

procedimento operacional mais efetivo para a etapa final da obra, entretanto 

pode ser realizado em qualquer momento. Além disso, trata-se de uma operação 

menos agressiva ao meio ambiente, uma vez que a sua única função é a 

reacomodação do sedimento mantendo-o no ciclo natural do estuário (Bray, 

2008). 

 

Figura 2-4: Nivelador de fundo. Fonte: EMDO. 
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A embarcação dotada de um guindaste, será utilizada na movimentação da 

tubulação de recalque, posicionamento das boias de sinalização e auxílio na 

logística da operação de dragagem. 

2.3.3.3 Disposição do Material Dragado 

O material dragado será recalcado através de tubulações de PEAD (Polietileno 

de Alta Densidade) e será disposto em terra, em uma área de aproximadamente 

75.000 m², denominada de Pátio 4. O interior dessa área possuirá espigões 

visando um melhor direcionamento dos fluxos da mistura lançada na caixa de 

sedimentação (Figura 2-5).  

 

Figura 2-5: Vista geral da área do dique de contenção e das estruturas de 
direcionamento do fluxo da mistura dragada. Fonte: DTA Engenharia. 

2.3.4 Sequenciamento Executivo 

2.3.4.1 Atividades já realizadas 

As atividades se iniciaram pelo processo de limpeza do terreno e terraplanagem. 

Para execução desses serviços foram utilizados os seguintes equipamentos: um 

trator de esteiras tipo D6N e uma escavadeira hidráulica para remoção da 

camada vegetal e raspagem do terreno. O material removido foi disposto em 

área pré-determinada para secagem e redução do volume. O trator foi 
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empregado nas áreas mais abertas e a escavadeira nos locais de difícil acesso 

ou próximas ao talude. Inicialmente foi empregada uma Draga Auto 

Transportadora de Sucção e Arrasto (TSHD – Trailling Suction Hopper Dredger) 

São Jorge no berço interno, porém na continuidade do projeto não será mais 

utilizada. 

Também foi realizada a construção do dique, extravasor e montagem da 

tubulação de recalque. Para a construção do dique foram utilizados os mesmos 

equipamentos do serviço anteriormente descrito, o trator e a escavadeira.  O 

trator raspou a camada superficial de solo para construção das paredes do dique, 

enquanto a escavadeira foi utilizada para a compactação e acerto das paredes 

em camadas.  

Para a execução do extravasor utilizou-se a escavadeira. Esse equipamento 

abriu uma vala na parede do dique para instalação da tubulação de PEAD, que 

foi montada utilizando equipamento de eletro fusão. Após a instalação da 

tubulação, a parede fez-se reconstituída e compactada (Figura 2-6). 

 

Figura 2-6: Corte Esquemático do Extravasor Tipo Tulipa. Fonte: DTA Engenharia.

Segue as imagens sequenciadas das atividades já realizadas:
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Figura 2-7: Situação inicial. Fonte: DTA Engenharia.

 

Figura 2-8: Preparação e limpeza do 
terreno. Fonte: DTA Engenharia. 

 

Figura 2-9: Conclusão da limpeza e início 
da construção do dique. Fonte: DTA 
Engenharia 

 

Figura 2-10: Conclusão do dique e 
instalação do extravasor e tubulação de 
recalque. Fonte: DTA Engenharia. 

 

Figura 2-11: Dragagem feita pela Draga 
TSHD São Jorge. Fonte: DTA Engenharia. 
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2.3.4.2 Atividades a serem realizadas 

Para a instalação das tubulações de recalque no dique será adotado o mesmo 

método construtivo utilizado no extravasor. Na parte marítima, a tubulação da 

draga de sucção e recalque será soldada e arrastada através de uma 

embarcação até a área onde ocorrerá a dragagem. (Figura 2-12). 

 

Figura 2-12: Detalhe da Tubulação de Recalque. Fonte: DTA Engenharia 

A sequência executiva proposta é iniciar com a draga de Sucção e Recalque 

pela Poligonal Sul e Berço Externo concomitantemente a operação do nivelador 

na Poligonal Norte e Berço Interno, conforme a figura a seguir. 

 

Figura 2-13: Situação inicial - Dragagem dos berços. Fonte: DTA Engenharia. 
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Figura 2-14: Situação Ocasional (Janela do Berço para Passagem da Tubulação sobre a 
via de acesso ao cais) – Dragagem Berços. Fonte: DTA Engenharia. 

Após a etapa inicial, propõe-se uma inversão dos equipamentos empregados, 

utilizando a draga de sucção e recalque na Poligonal Norte e o nivelador na 

Poligonal Sul e Berço Externo. (Figura 2-14) 

Um ponto importante a se salientar é sobre a operação de dragagem na área do 

berço interno. Nesta área não é possível instalar a tubulação de recalque abaixo 

do cais de atracação, sendo assim, gerando a necessidade de posicionar a 

tubulação sobre o cais do porto. Nesta fase da obra será necessária uma 

estrutura de proteção da tubulação, devido a movimentação de cargas ou operar 

nesta área nos intervalos onde não haverá transito de automóveis, assim 

garantido segurança ao sistema de recalque. Concluída a operação de 

dragagem, deverá ser feito um repasse com o nivelador em todas as áreas para 

garantir uniformidade, assim atingindo a cota de projeto em todas as áreas.  
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2.3.5 Área de descarte de sedimentos 

A área de descarte devido ao processo de dragagem, será em terra, no Pátio 4, 

conforme mencionado anteriormente. Assim não necessitando uma área de 

descarte marítimo.  

2.3.6 Serviços Finais 

Após a conclusão da atividade de dragagem será realizado um novo 

levantamento hidrográfico para certificação do atingimento das cotas previstas 

para o projeto. Esse levantamento será efetuado por empresa independente 

contratada pela Companhia Docas de São Sebastião. 
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2.4 Cronograma de Dragagem 

 

item Atividade Duração Início Conclusão

1 DRAGAGEM DE MANUTENÇÃO NO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO 150 dias Qui 14/10/2021 Sáb 12/03/22

1.1    DOCUMENTAÇÕES PRELIMINARES 15 dias Qua 03/11/2021 Seg 13/12/21

1.1.1       Entrega do Cronograma DTA para a CDSS 09 dias 03/11/2021 11/11/2021

1.1.2       Aprovação do Cronograma pela CDSS 02 dias 11/11/2021 12/11/2021

1.1.3       Comunicação do Cronograma ao IBAMA 06 dias 12/11/2021 17/11/2021

1.1.4       Comunicação do novo Plano de Ataque ao IBAMA 07 dias 26/11/2021 02/12/2021

1.1.5       Aprovação do Plano de Ataque - IBAMA 12 dias 02/12/2021 13/12/2021

1.2    MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 35 dias Sáb 04/12/21 Seg 13/12/21

1.2.1       Mobilização da draga Claudinha 6 dias 08/12/2021 11/12/2021

1.2.3       Montagem Tubulação de Recalque Claudinha 8 dias 04/12/2021 11/12/2021

1.2.2       Complemento do Dique 10 dias 04/12/2021 13/12/2021

1.3    DRAGAGEM 86 dias Qua 08/12/21 Ter 08/03/22

1.3.1       Dragagem - Berço Externo 86 dias 14/12/2021 08/03/2022

1.3.2       Dragagem - Berços Internos 86 dias 14/12/2021 08/03/2022

1.4    MONITORAMENTO AMBIENTAL 124 dias Sáb 06/11/21 Qua 09/03/22

1.4.1   Programa de Comunicação Social 09/03/2022

1.4.2   Programa de Educação Ambiental 09/03/2022

1.4.3   Programa de Monitoramento e Controle das Atividades de Dragagem 91 dias 24/11/2021 22/02/2022

1.4.3.1 Rastramento das dragas (Sistema Autotrac) 91 dias 24/11/2021 22/02/2022

1.4.3.2 Monitoramento da pluma de dispersão de sedimentos 01/12/2021 22/02/2022

1.4.3.3 Monitoramento da turbidez da pluma de sedimentos da draga 3 dias

1.4.3.4 Monitoramento da qualidade da água da pluma de sedimentos da draga 3 dias

1.4.3.5 Monitoramento da comunidade planctônica da pluma de sedimentos da draga 3 dias

1.4.4   Programa de Monitoramento da Qualidade do Sedimentos 1 dia 24/02/2022 01/03/2022

1.4.5   Programa de Monitoramento de Efluentes * 5 dias 24/11/2021 09/03/2022

1.4.6
  Programa de Monitoramento da Comunidade Bentônica de 

SubstratoInconsolidado
2 dias

1ª Camp. 25/03/2021

2ª Camp. 03/01/2022

3ª Camp. 10/03/2022

1ª Camp. Concluída

2ª Camp. 31/01/2022

3ª Camp. 15/03/2022

1.4.7   Programa de Monitoramento de Organismos Demersais 2 dias

1ª Camp. 30/03/2021

2ª Camp. 03/01/2022

3ª Camp. 10/03/2022

1ª Camp. Concluída

2ª Camp. 31/01/2022

3ª Camp. 15/03/2022

1.4.8   Programa de Monitoramento de Tartarugas Marinhas 91 dias 24/11/2021 22/02/2022

1.5    DESMOBILIZAÇÃO 3 dias Qua 09/03/22 Qua 12/03/22

* amostragens a cada 20 dias.

1ª Camp. 01/12/2021

2ª Camp. 03/01/2022

3ª Camp. 01/02/2022

1ª Camp. 20/12/2021

2ª Camp. 20/01/2022

3ª Camp. 20/02/2022

Processo contínuo

Processo contínuo
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2.5  Volume dragado 

Desde o início da operação de dragagem, foi feito acompanhamento dos ciclos 

executados pela draga, apresentados em detalhe no RDO (Anexo 13). O volume 

dragado também é acompanhado com batimetrias periódicas, aproximadamente 

semanais. Dessa forma foi possível analisar o volume dragado e o número de 

ciclos executados em cada período, conforme Tabela 2-2. Destaca-se que foi 

executado um ciclo teste dia 30 de março, já computado na tabela. 

Tabela 2-2: Avanço de volume dragado e número de ciclos por período. Fonte: DTA 
Engenharia. 

 

A operação de dragagem teve início dia 5 de abril. Antes dessa data, houve 

apenas ciclos teste. Os volumes dragados apresentados na Tabela 2-2, referem-

se ao período entre duas batimetrias consecutivas, assim, no primeiro período, 

de 16 de fevereiro a 8 de abril, o volume dragado corresponde apenas aos ciclos 

realizados de 5 de abril em diante, e o ciclo teste. Destaca-se que não houve 

dragagem no período de 16 de fevereiro a 5 de abril, com exceção de um ciclo 

teste realizado no dia 30 de março. De pronto nota-se que no início foram 

observados resultados relativamente bons, que foram decaindo ao longo do 

tempo. Foram encontradas diversas dificuldades e falhas que foram sendo 

ajustadas, bem paralelo à atividade de dragagem. Dessa forma observa-se que 

a última batimetria realizada indica uma produção bastante considerável, de 

104,09 m³/ciclo, valor que será pretendido nos ciclos seguintes.

PERÍODO
DATA 

BATIMETRIA

VOLUME 

DRAGADO (m³)

NÚMERO DE 

CICLOS

VOLUME POR 

CICLO (m³)

16/fev a 08/abr 08/abr 1.424,41 18 79,13               

08/abr a 11/abr 11/abr 484,24 17 28,48               

11/abr a 20/abr 20/abr 25,62 51 0,50                  

20/abr a 25/abr 25/abr 920,07 37 24,87               

25/abr a 04/mai 04/mai 926,26 47 19,71               

04/mai a 05/mai 05/mai 624,56 6 104,09             
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3 MEDIDAS DE MITIGAÇÃO E MONITORAMENTO 

A Licença de Operação Nº 1580/2020, em sua condicionante 2.4, estabelece, 

para os casos de dragagem de manutenção, a execução de ações de mitigação 

e monitoramento, envolvendo os programas de educação ambiental, 

comunicação social, além dos monitoramentos específicos para o 

acompanhamento dessas atividades. 

Em complemento, a Cia Docas de São Sebastião apresentou algumas propostas 

de ação relacionadas à operação da dragagem, sendo: 

1. Todos os cuidados serão tomados para evitar o retorno do material 

dragado. Será implantado e mantido durante a execução da dragagem, 

um sistema de acompanhamento do retorno. 

2. Serão adotadas as providências necessárias para evitar o transbordo da 

área de despejo de dragagem como a interrupção do bombeamento ou o 

nivelamento do topo dos diques de contenção com emprego de material 

pré-existente ou similar ao material que compõe os diques, espalhando e 

compactando, se for o caso. 

3. Os serviços de dragagem serão suspendidos caso os resultados do 

monitoramento ambiental apontem discrepâncias quanto aos parâmetros 

orientadores da legislação vigente. 

A seguir será apresentado o detalhamento dos programas ambientais a serem 

executados no âmbito da dragagem de manutenção do Porto de São Sebastião, 

sendo 08 já previstos no âmbito da LO (Programa de Comunicação Social, 

Programa de Educação Ambiental, Programa de Monitoramento da Qualidade 

da Água, Programa de Monitoramento da Qualidade do Sedimento, Programa 

de Monitoramento de Efluentes, Programa de Monitoramento da Comunidade 

Bentônica de Substrato Inconsolidado, Programa de Monitoramento da 

Comunidade Planctônica e Programa de Monitoramento de Organismos 

Demersais) e 02 recomendados especificamente para obras de dragagem 

(Programa de Monitoramento e Controle das Atividades de Dragagem e 

Programa de Monitoramento de Tartarugas Marinhas). 
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3.1 Programa de Comunicação Social 

3.1.1 Apresentação 

O detalhamento metodológico proposto para esse programa e o plano de ação 

apresentado para a sua execução (com base na matriz 5w2h) foram oficializados 

ao Ibama no dia 12 de julho de 2021 através do Ofício nº 101/2021-PR. A 

Manifestação Técnica nº 5/2021-UT-CARAGUATATUBA-SP/SUPES-SP foi 

favorável à implementação do programa como foi proposto. É com base nessa 

decisão que o Programa de Comunicação Social da Dragagem de Manutenção 

do Porto de São Sebastião está sendo executado. 

3.1.2 Introdução 

Com o intuito de mitigar os possíveis impactos socioambientais oriundos das 

obras de dragagem, foram destacados três dos sete grupos alvo do Programa 

de Educação Ambiental (PEA) da Licença de Operação (LO) atual para que as 

ações sejam realizadas. Estes grupos correspondem aos moradores da área 

adjacente ao Porto: comunidades da Enseada do Araçá, Praia do Deodato e 

parte inferior do bairro do Varadouro (grupo 1); pescadores de São Sebastião e 

Ilhabela (grupo 2) e poder público e entidades ambientalistas (grupo 6). 

Serão desenvolvidas atividades dos Programas de Comunicação Social (PCS), 

que complementa e se integra ao Programa de Educação Ambiental (PEA) e as 

ações de comunicação continuarão prioritariamente no modo online.  

O PCS tem como propósito criar canais de comunicação constantes entre o 

empreendimento e os públicos alvo 1, 2 e 6. Desta forma, os integrantes destes 

grupos podem se manter informados com dados corretos sobre as obras de 

dragagem e esclarecer possíveis dúvidas sobre o Porto e esta atividade, bem 

como fazer reclamações, sugestões, denúncias e solicitações. Além disso, o 

PCS é um Programa fundamental para garantir a transparência nas ações feitas 

e possibilitar assim o desenvolvimento de uma relação harmoniosa entre o Porto, 

suas obras e a sociedade. 
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3.1.3 Metodologia 

Como forma de atender aos apontamentos da Manifestação Técnica nº 3/2021-

UT-CARAGUATATUBA-SP/SUPES-SP do IBAMA relacionados às estratégias 

de comunicação, foi apresentado no Documento 1 (Anexo 5), em resposta ao 

Item 3.3.1 da manifestação mencionada, as atualizações das estratégias de 

divulgação que têm sido utilizadas pelo PCS como forma de alcançar diversos 

públicos de maneiras diferentes. As estratégias são descritas a seguir: 

(a) Comunicação focada nos principais atores impactados pela atividade: Os 

integrantes do Grupo 1 e 2 que residem na região da Baía do Araçá foram 

mapeados, contatados e, quando do interesse, incluídos no grupo de WhatsApp 

criado para comunicação direta para esse público. Ali são divulgados boletins 

informativos, postagens de redes sociais, desenvolvidos debates e articuladas 

reuniões. É considerado o acesso mais direto com a equipe executora do PEA e 

PCS;  

(b) Comunicação focada em grupos e indivíduos do Grupo 2 que não residem 

nas imediações da Baía do Araçá: A comunicação com pescadores que não 

moram nas imediações da Baía do Araçá não estava sendo realizada. Contudo, 

entendeu-se que essas pessoas podem ter interesse em ser comunicados sobre 

o processo de dragagem visto que que a obra tem algum potencial de afetar a 

pesca local. Sendo assim, foi criada uma lista de entidades representativas de 

pescadores de São Sebastião e Ilhabela, como associações e colônias de pesca, 

baseada nos grupos identificados no Diagnóstico Participativo realizado pela 

FUNDESPA para o PEA em 2012 e em busca ativa de outras entidades não 

citadas no diagnóstico. Assim, esses grupos têm sido contatados para que se 

defina um canal para envio de comunicações, convites e materiais do PCS. 

Alguns grupos já demonstraram interesse, indicando e-mail de contato ou 

inserindo membros da equipe do PCS no grupo de WhatsApp da entidade. 

Dessa forma, essas entidades poderiam funcionar como multiplicadores dessas 

informações aos pescadores, visto que neste momento não seria possível 

realizar um processo de mobilização individual com os pescadores de todo 

território de São Sebastião e Ilhabela; 
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(c) Comunicação focada no Grupo 6: A comunicação com as entidades que 

compõem o Grupo 6 tem sido feita por meio de grupo específico no WhatsApp, 

que agrupa representantes das entidades que tiveram interesse em participar, 

criado para comunicação direta para esse público. Além disso, todas as 

entidades do poder público e ambientalistas registradas na lista (mailing) são 

notificadas via e-mail de ações específicas do PCS, como reuniões; 

(d) Comunicação de ampla divulgação: A comunicação de ampla divulgação tem 

sido aquela que se utiliza de canais virtuais para informar sobre aspectos do 

processo de dragagem. O site do Porto tem sido usado para divulgação de 

conteúdos como documentos relacionados ao processo de dragagem, 

cronograma de obras e notícias acerca da dragagem. Enquanto as redes sociais 

do Porto (Instagram e Facebook) têm sido usadas para informativos simples e 

sucintos, como anúncio de paralisação, definições breves sobre o processo de 

dragagem e os monitoramentos ambientais e curiosidades; 

(e) Canais de comunicação: Continuam ativos os canais de comunicação para 

sugestões, críticas e denúncias do Porto de São Sebastião, que podem ser 

utilizados por qualquer pessoa para requisitar informações ou realizar 

questionamentos sobre o processo de dragagem de manutenção (Fale Conosco, 

Denúncias e Ouvidora e telefones de contato). Além disso, o e-mail da Gerência 

de Meio Ambiente da Companhia tem sido divulgado para os grupos caso 

alguém queira escrever sobre assunto específico da área ambiental. Sendo 

assim, há canais de comunicação disponíveis via site do Porto, telefone e e-mail. 

Esses canais podem ser acessados por meio do site do Porto e, sempre que 

possível, eles são divulgados juntos dos informes e boletins do PCS referentes 

à dragagem. 

Para cumprir seus objetivos, serão desenvolvidas ações com base no 

Documento 4 em resposta ao Item 3.3.1 da Manifestação Técnica nº 3/2021 

(Anexo 7). São elas: 

 Manutenção dos canais de comunicação já criados entre a equipe 

executora do PCS e os públicos alvo que são: website do Porto; redes 

sociais (Instagram e Facebook) do Porto; grupos de WhatsApp (uma para 
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os públicos alvo 1 e 2 e outro para o público alvo 6) e lista de e-mails com 

as entidades ambientalistas, órgãos do poder público e instituições 

representantes dos pescadores artesanais de São Sebastião e Ilhabela. 

Como forma de manter a comunicação entre o Porto e seus públicos alvo, 

estes canais são periodicamente acessados e as informações recebidas 

por meio deles, quando necessário, são encaminhadas a Gerência de 

Meio Ambiente do Porto, mediando esta a relação entre o 

empreendimento e a sociedade 

 Geração de conteúdo sobre a dragagem, incluindo informações sobre as 

obras e seus os programas de monitoramento. Os conteúdos que serão 

produzidos terão uma linguagem acessível aos três públicos alvo do 

programa e serão divulgados nos meios citados acima; 

 Reunião não presencial com os três públicos alvo do programa, através 

da plataforma Google meet, para transmitir informações à cerca das obras 

de dragagem e seus programas de monitoramento. Planeja-se a 

realização de uma reunião para apresentação de resultados parciais e 

uma reunião, após a entrega do relatório final, para apresentação dos 

resultados do monitoramento ambiental das obras de dragagem. 

 Atualização, quando necessária, da listagem mínima de integrantes dos 

públicos alvo apresentada no Documento 2 em resposta ao Item 3.3.1 da 

Manifestação Técnica nº 3/2021-UT-CARAGUATATUBA-SP/SUPES-SP 

do IBAMA (Anexo 4). 

3.1.4 Cronograma 

A Tabela 3-1 apresenta o cronograma de atividades para a execução do PCS. 
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Tabela 3-1: Cronograma de ações do Programa de Comunicação Social. 

Atividades de Comunicação 
Social 

Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Manutenção dos canais de 
comunicação 

        

Divulgação em meios de 
comunicação 

        

Divulgação em meios de 
comunicação 

        

Análise dos dados e elaboração 
de relatório técnico 

        

Reunião virtual para 
apresentação dos resultados 

        

 

A retomada da obra ocorrerá no mês 1 e se estenderá até o mês 4. Entre os 

meses 2 e 3 serão analisados os dados dos monitoramentos para apresentação 

dos resultados parciais e entre os meses 5, 6 e 7 serão analisados os dados dos 

monitoramentos que constarão no relatório final dos programas de 

monitoramento ambiental das obras de dragagem e que também serão 

apresentados na reunião pós dragagem no mês 8. A reunião para apresentação 

dos resultados dos monitoramentos será realizada após o envio do Relatório 

para o IBAMA.  

3.2 Programa de Educação Ambiental 

3.2.1 Apresentação 

O detalhamento metodológico proposto para esse programa e o plano de ação 

apresentado para a sua execução (com base na matriz 5w2h) foram oficializados 

ao Ibama no dia 12 de julho de 2021 através do Ofício nº 101/2021-PR. A 

Manifestação Técnica nº 5/2021-UT-CARAGUATATUBA-SP/SUPES-SP foi 

favorável à implementação do programa como foi proposto. É com base nessa 

decisão que o Programa de Educação Ambiental da Dragagem de Manutenção 

do Porto de São Sebastião está sendo executado. 

3.2.2 Introdução 

O PEA tem por objetivo principal contribuir para o desenvolvimento de uma 

consciência crítica dos integrantes de seus públicos alvo (Grupos 1 e 2) sobre 
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do processo de dragagem de manutenção do Porto de São Sebastião, 

estimulando dessa forma, um controle social desta atividade. Além disso, o PEA 

visa desenvolver ações educativas com o intuito de mitigar possíveis impactos 

da obra, bem como garantir, em conjunto com o PCS, canais de comunicação 

contínuos entre os Públicos Alvo 1 e 2 e o Porto. 

Vale ressaltar que, conforme apresentado no Documento 1 em resposta ao Item 

3.3.1 da Manifestação Técnica nº 3/2021-UT-CARAGUATATUBA-SP/SUPES-

SP do IBAMA (Anexo 5), as ações do PEA da dragagem têm como foco os 

moradores e pescadores da baía do Araçá. 

O PEA da dragagem, do ponto de vista teórico, é embasado na Educação 

Popular de Paulo Freire e na Educação Ambiental Crítica. 

A Educação Popular, preconiza que a construção dos processos pedagógicos 

seja feita de forma horizontal, de modo que a construção do conhecimento se dá 

na relação entre educador e educando. Além disso, ressalta a importância da 

intencionalidade política nos processos educativos, visando uma transformação 

social a partir da realidade objetiva do educando (Freire, 1974). 

Como complemento teórico à Educação Popular, o PEA da Dragagem também 

tem como base a Educação Ambiental Crítica, que entende o ser humano 

inserido dentro das problemáticas ambientais e que, portanto, deve ser o 

protagonista para superação destas (Brasília, 2004). 

3.2.3 Metodologia 

Para a execução do Programa, planeja-se o desenvolvimento das seguintes 

atividades: 

 Ações de mobilização social, com o intuito de aumentar o número de 

participantes nas atividades desenvolvidas pelo PEA e contribuir de forma 

quantitativa e qualitativa na organização comunitária da baía do Araçá. As 

ações de mobilização social continuarão sendo feitas de forma virtual e/ou 

presencial, utilizando as metodologias Bola de Neve (Vinuto, 2014) e 
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Busca Ativa (Peres e Bauer, 2017) apresentadas no Documento 1 em 

resposta ao Item 3.3.1 da Manifestação Técnica nº 3/2021-UT-

CARAGUATATUBA-SP/SUPES-SP do IBAMA (Anexo 5). Vale ressaltar 

que, para a aplicação de ambas as metodologias e manutenção das 

lideranças já mobilizadas, continuarão sendo feitas conversas periódicas, 

presenciais e/ou virtuais, com lideranças comunitárias que a equipe do 

PEA já possui relação; 

 Acompanhamento e apoio na criação de um projeto de Monitoramento 

Ambiental Comunitário (MAC) da baía do Araçá. Para isso, será dada 

continuidade à relação construída com o grupo representante do Araçá, 

formado durante a Formação Participativa em MAC. Esta relação 

continuará sendo conduzida através de processos participativos 

baseados, como por exemplo, no Guia do Educador Popular (2017) e no 

trabalho de Bronzoatto et al (2015), conforme apresentado no Documento 

3 em resposta ao Item 3.3.2 da Manifestação Técnica nº 3/2021-UT-

CARAGUATATUBA-SP/SUPES-SP do IBAMA (Anexo 6). Além disso, a 

construção do MAC é baseada em trabalhos como de Lopes et al. (2021), 

Olival (2006), Gomes da Silva (2016) e Raposo (2015), também 

apresentados no documento supracitado. 

 Reuniões com os públicos alvo (à distância e/ou presenciais) para, 

levantamento de demandas, apoio na organização comunitária, apoio no 

planejamento e execução de atividades da comunidade e apoio na 

articulação de representantes e lideranças comunitárias da baía do Araçá 

com atores sociais presentes no território. As técnicas de condução 

destas reuniões são inspiradas em metodologias consagradas de 

dinâmicas de grupos, como por exemplo, a Roda de Conversa (Melo e 

Cruz 2014), Worl Café (Brown e Isaacs, 2005) e técnicas de Comunicação 

não Violenta (Rosenberg, 2006).  

 Viabilização e manutenção (em conjunto com o PCS) de canais de 

comunicação entre os grupos afetados e o empreendimento. Para isto, 

será mantido o Grupo de Whatsapp apresentado no Documento 1 em 

resposta ao Item 3.3.1 da Manifestação Técnica nº 3/2021-UT-

CARAGUATATUBA-SP/SUPES-SP do IBAMA. Além da utilização da 
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mesma plataforma virtual através de conversas individuais com 

integrantes dos Públicos alvo 1 e 2.  

 Atividades formativas e informativas como cursos, oficinas e vivências 

(presenciais ou não presenciais) desenvolvidas a partir das demandas 

levantadas pelos grupos alvo. Caso seja uma demanda da comunidade, 

serão realizadas estas atividades utilizando as metodologias já citadas 

nos itens anteriores. 

3.2.4 Cronograma 

A Tabela 3-2 apresenta o cronograma de atividades para a execução do PEA.  

Tabela 3-2: Cronograma de ações Programa de Educação Ambiental. 

Atividades de Educação Ambiental 
Meses 

1 2 3 4 5 

Ações de mobilização social      

Reuniões com públicos alvo      

Atividades relacionadas ao MAC do 
Araçá 

     

Atividades formativas e informativas      

Elaboração de relatório técnico      

 

É importante ressaltar que o PEA é um programa extremamente dinâmico e que 

este é um cronograma planejado que não foi aprovado pela comunidade do 

Araçá, portanto pode sofrer alterações à medida que a relação entre o PEA e a 

comunidade se desenvolve. Além disso, as atividades formativas e informativas, 

serão criadas e executadas de acordo com as necessidades apresentadas pela 

comunidade do Araçá, podendo ou não, acontecer. 
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3.3 Programa de Monitoramento e Controle das Atividades de Dragagem 

3.3.1 Apresentação 

Conforme o Parecer Técnico referente ao acompanhamento de LO nº 

9383759/2021-UT-CARAGUATATUBA-SP/SUPES-SP, que solicita a inclusão 

de um esforço de monitoramento piloto da pluma de dragagem, por meio de 

sensoriamento remoto, utilizando-se de aeronaves remotamente pilotadas 

(drones), foi oficializada no dia 12 de maio de 2021, através do Ofício 

Of.060/2021-PR, a Proposta de monitoramento da pluma de dispersão de 

sedimentos oriundos dos procedimentos de dragagem de manutenção no 

Berço Principal, nas Adjacências e nos Berços Internos do Porto de São 

Sebastião.  

Entretanto, em virtude da exclusão da Draga hopper São Jorge da obra de 

dragagem, foi necessário ajustar o item 3.3.4.2 Avaliação da distribuição 

espacial da pluma da dragagem.  

3.3.2 Introdução 

As obras de dragagem são essenciais para o desenvolvimento e a manutenção 

da navegação oceânica e fluvial, para o gerenciamento de outros usos, bem 

como para a recuperação de ambientes aquáticos. A remoção e disposição final 

dos sedimentos dragados representam uma parte importante em todo o 

gerenciamento hídrico (Sá, 2003). 

Tendo em vista os impactos intrínsecos e esperados da atividade de dragagem, 

esta operação acaba por demandar uma série de estudos e acompanhamentos 

ao longo de sua execução, com o objetivo de torná-la o menos impactante 

possível e formar uma base de dados que orientem operações futuras. Dentre 

os estudos de acompanhamento necessários, está o relatório de posicionamento 

dos equipamentos (dragas) envolvidos na operação. A posição pode ser aferida 

através do rastreamento da operação em tempo real, conferindo transparência 

ao processo de dragagem. 
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De acordo com a necessidade de acompanhar a operação da draga, o programa 

tinha o objetivo único de realizar o rastreamento da draga através da 

implementação de um sistema capaz de registrar o posicionamento e 

deslocamento das dragas em tempo real. 

No entanto, no Parecer Técnico referente ao acompanhamento de LO nº 

9383759/2021-UT-CARAGUATATUBA-SP/SUPES-SP, o IBAMA solicitou 

complementação desse programa indicando a “inclusão de um esforço de 

monitoramento piloto da pluma de dragagem, por meio de sensoriamento 

remoto, utilizando-se de aeronaves remotamente pilotadas (drones)”. 

Segundo o referido Parecer, o monitoramento por drone tem o objetivo de  

“... possibilitar uma avaliação da distribuição espacial e comportamento 

da pluma de dragagem na superfície, em diferentes situações 

hidrológicas, nas frentes de dragagem e na área dos vertedouros de 

retorno de efluentes, sem geração obrigatória de dados quantitativos, 

visando o levantamento de informações que permitam ajustes nos 

demais programas de monitoramento.” 

O mesmo justifica que: 

“... adoção desta medida fundamenta-se na conclusão de que a pluma 

de turbidez corresponde a um dos impactos ambientais potencialmente 

mais relevantes da atividade; o potencial de geração de informações 

visando dimensionar a real extensão da dispersão da pluma de 

dragagem; e que tais informações têm fundamental importância para 

esclarecer eventuais questionamentos de atores ou instituições com 

interface junto ao Porto de São Sebastião, relacionados aos impactos 

da dragagem. ” 

Em reunião realizada no dia 05 de março de 2021, entre a equipe técnica do 

Ibama, Porto e Consultoria responsável por executar o monitoramento ambiental 

da dragagem de manutenção, a DTA Engenharia, o IBAMA informou que  

“... a abordagem metodológica a ser implementada deverá incluir a 

geração de imagens digitais (com câmeras comuns RGB), o 

georreferenciamento destas imagens e a delimitação das dimensões 

da pluma de dragagem por meio de interpretação visual. ” 
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Os resultados esperados são  

“,,, imagens georreferenciadas que incluam o dimensionamento das 

feições da pluma de dragagem junto as dragas de Sucção e recalque 

(Claudinha), da Draga Auto transportadora (São Jorge) e do dos 

vertedouros de retorno de efluentes em diferentes condições 

hidrológicas, considerando as mudanças de maré (sizígia e 

quadratura), com a tomada de imagens em intervalos de tempo 

determinados. Também avalia-se como oportuna a geração de 

vídeos.” 

Nessa reunião, ficou acordado entre as partes que as amostragens para o 

monitoramento da qualidade da água deveriam ser realizadas na pluma de 

dispersão de sedimentos da dragagem. Contudo, essa orientação não foi 

registrada no Parecer Técnico referente ao acompanhamento de LO nº 

9383759/2021-UT-CARAGUATATUBA-SP/SUPES-SP.  

A incorporação do Programa de Monitoramento da Qualidade da Água no 

presente Programa tem a premissa de potencializar a identificação de eventuais 

alterações na qualidade da água em decorrência da realização da obra de 

dragagem, uma vez que as amostragens deverão ser realizadas na massa 

d’água dentro da pluma, além de corroborar com o objetivo do monitoramento 

da pluma da dragagem: gerar informações que permitam ajustes nos demais 

programas de monitoramento. 

Também se considera importante a inclusão do Programa de Monitoramento da 

Comunidade Planctônica neste monitoramento, uma vez que as alterações 

físicas com o procedimento de dragagem são instantâneas e as respostas na 

comunidade planctônica poderão ser rápidas. Há precedente para essa análise, 

visto que amostragens da comunidade planctônica na pluma de dragagem foram 

realizadas no âmbito do Monitoramento Ambiental da Dragagem de Manutenção 

do Canal de Acesso, Bacia de Evolução e Berços do Cais Comercial do Porto de 

Paranaguá e Canal de Acesso ao Porto de Antonina, especificamente no 

Subprograma de monitoramento da comunidade planctônica – avaliação in loco 

das interferências da pluma de sedimentos (APPA, 2015 a; 2017). 
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Portanto, caso aprovado pelo IBAMA, o Programa de Monitoramento e Controle 

das Atividades de Dragagem passará a ter a seguinte conformação: 

 

Destaca-se que ao longo dos anos os órgãos fiscalizadores têm solicitado aos 

empreendimentos estudos que avaliem a pluma de dispersão de sedimentos das 

dragagens tanto nas áreas de despejo de sedimentos oceânicas (CODESP, 

2008; 2010; 2012; APPA, 2015 a, b; 2017), quanto nas áreas de dragagem 

(APPA, 2017). 

Diversas metodologias foram aplicadas nesses estudos. A Companhia Docas de 

São Paulo, de 2006 e 2011, utilizou modelos de dispersão da pluma de 

sedimentos para a definição das malhas amostrais (CODESP, 2008; 2010; 

2012). A Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, nos anos 2013, 

2014, 2015 e 2016, utilizou derivadores que derivavam ao sabor das correntes 

para marcar os pontos de amostragem (APPA, 2015; 2017). 

Inovações para melhorar a eficácia e eficiência no monitoramento da turbidez 

associada às operações de dragagem têm sido implementadas com a utilização 

de sistemas aéreos não tripulados (small unmanned aerial system – sUAS <25 

kg) (Justin et al., 2018).  

Diante do exposto, de acordo com o pedido do IBAMA no Parecer Técnico 

referente ao acompanhamento de LO nº 9383759/2021-UT-CARAGUATATUBA-

SP/SUPES-SP, o conhecimento adquirido em estudos da pluma de outros 

empreendimentos (CODESP, 2008; 2010; 2012; APPA, 2015; 2017) e as 

inovações que vem sendo aplicadas em avaliações de operações de dragagem, 
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a presente proposta visa promover melhores avaliações dos impactos das obras 

de dragagem de manutenção do Porto de São Sebastião. 

3.3.3 Objetivo 

Acompanhar as operações da draga, bem como avaliar os componentes físico 

(distribuição da pluma de dragagem na superfície e áreas dos vertedouros e 

turbidez na coluna d’água), químicos (parâmetros da Resolução CONAMA 

357/05) e biológicos (plâncton) da pluma gerada pela atividade de dragagem  

3.3.3.1 Objetivos específicos 

 Rastrear a draga através dos registros de posicionamento e 

deslocamento das dragas em tempo real. 

 Avaliar a distribuição espacial e o comportamento da pluma de dragagem 

na superfície, em diferentes situações hidrológicas, nas frentes de 

dragagem e na área dos vertedouros de retorno de efluentes, sem 

geração obrigatória de dados quantitativos, visando o levantamento de 

informações que permitam ajustes nos demais programas de 

monitoramento; 

 Avaliar a extensão da turbidez na pluma de dispersão dos sedimentos da 

dragagem; 

 Avaliar a qualidade das águas superficiais, visando identificar eventuais 

alterações em decorrência da realização da obra de dragagem; 

 Avaliar as alterações na diversidade e na densidade da comunidade 

planctônica decorrentes das atividades de dragagem. 
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3.3.4 Materiais e métodos 

3.3.4.1 Rastreamento da draga 

Todo o deslocamento da draga, entre os pontos envolvidos na operação, será 

monitorado através de um sistema de rastreamento online, o AUTOTRAC. Este 

sistema, instalado na embarcação, será composto por um GPS que registra o 

posicionamento da embarcação. O sistema conta com um recurso que permite 

obter a representação cartográfica da localização específica da draga em tempo 

real através do navegador da internet. As informações poderão ser acessadas 

remotamente por meio de um portal específico com login e senha, estes já 

disponibilizados para a CDSS e IBAMA.  

A utilização do sistema de rastreamento em tempo real e a disponibilização de 

acesso aos atores envolvidos, permite o acompanhamento de eventuais não 

conformidades operacionais durante a obra de dragagem. 

 

Figura 3-1: Imagem de tela do sistema de rastreamento AUTOTRAC. 
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Além disso, a obra será acompanhada e documentada pelo Relatório Diário 

Operacional (RDO), onde constarão todas as informações relevantes da obra de 

dragagem. Mensalmente, serão encaminhados relatórios de acompanhamento. 

3.3.4.2 Avaliação da distribuição espacial da pluma da dragagem 

A distribuição espacial da pluma de dragagem na superfície será obtida através 

de filmagens aéreas com a utilização de um drone. 

As filmagens serão realizadas simultaneamente aos procedimentos de 

dragagem, entretanto, em virtude da exclusão da Draga hopper São Jorge da 

obra de dragagem, foi necessário ajustar o procedimento: 

De: Os registros serão realizados em 3 situações: 

1. Um dia de filmagem com a operação da Draga São Jorge (Hopper); 

2. Um dia de filmagem com a operação da Draga Claudinha (sucção e 

recalque); 

3. Um dia de filmagem com a operação de ambas as dragas. 

Para: Os registros serão realizados em 3 situações: 

1. Um dia de filmagem com a operação da draga no Trecho 1 (Figura 3-2); 

2. Um dia de filmagem com a operação da draga no Trecho 2 (Figura 3-2); 

3. Um dia de filmagem com a operação da draga no Trecho 3 (Figura 3-2). 
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Figura 3-2: Trechos de dragagem. 

Considerando que as correntes no canal de São Sebastião são 

predominantemente dominadas pelo vento (CASTRO-FILHO, 1990), o fator 

maré não será decisivo para a escolha dos horários de captação de imagens. 

Mesmo assim, serão realizados 6 registros em um dia de dragagem, dentre eles, 

2 registros serão realizados nos horários com maior velocidade da corrente de 

maré de acordo com a National Ocean Service (NOAA, 2021), sendo do meio 

até próximo à estofa da enchente e do meio até próximo à estofa da vazante, 

conforme indicado abaixo:  

1. Maré de quadratura  

a. Aproximadamente 2h antes da estofa da enchente 

b. Aproximadamente 2h antes da estofa da vazante 

c. Mais 4 registros ao longo do dia 

2. Maré de sizígia 

a. Aproximadamente 2h antes da estofa da enchente 

b. Aproximadamente 2h antes da estofa da vazante 

c. Mais 4 registros ao longo do dia 
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Os procedimentos de filmagem terão a duração de 15 minutos e deverão atender 

as seguintes premissas: 

 Dia ensolarado; 

 Draga a cerca de 1 km de distância de alguma barreira física (caso a 

draga esteja nos berços internos não haverá distância de 1 km de 

barreiras físicas). 

A extensão da pluma será estimada tendo como escala de referência visual a 

própria draga, de acordo com a imagem abaixo (Figura 3-3). 

 

Figura 3-3: Extensão da pluma de acordo com o comprimento da draga. 

Ao final, serão obtidos 18 registros para a avaliação da distribuição espacial da 

pluma de dragagem. 
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3.3.4.3 Avaliação da distribuição espacial na área dos vertedouros de 

retorno de efluentes 

A distribuição espacial da pluma na área dos vertedouros de retorno de efluentes 

também será obtida através de filmagens aéreas com a utilização de um drone.  

A saída dos vertedouros está próxima à baía do Araçá. Diferentemente das áreas 

de cais, as quais as correntes são dominadas pelos ventos, a baía do Araçá é 

dominada pelas marés (Siegle et al., 2018). Portanto, o fator maré é 

determinante para o planejamento das filmagens. Desta forma, serão realizados 

4 registros em um dia de dragagem, dentre eles, 2 registros serão realizados nos 

horários com maior velocidade da corrente de maré de acordo com a National 

Ocean Service (NOAA, 2021), sendo do meio até próximo à estofa da enchente 

e do meio até próximo à estofa da vazante, conforme indicado abaixo:  

1. Maré de quadratura  

a. Aproximadamente 2h antes da estofa da enchente 

b. Aproximadamente 2h antes da estofa da vazante 

c. Mais 2 registros ao longo do dia 

2. Maré de sizígia 

a. Aproximadamente 2h antes da estofa da enchente 

b. Aproximadamente 2h antes da estofa da vazante 

c. Mais 2 registros ao longo do dia 

Os procedimentos de filmagem terão a duração de 15 minutos e deverão ser 

realizados em condição de tempo ensolarado. 

A extensão da pluma será medida tendo como escala de referência visual o 

comprimento das manilhas de saída dos efluentes, de acordo com a imagem 

abaixo (Figura 3-4). 
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Figura 3-4: Extensão da pluma de acordo com o comprimento das manilhas de saída dos 
efluentes. 

Ao final, serão obtidos 8 registros para a avaliação da distribuição espacial da 

pluma dos vertedouros. 

3.3.4.4 Avaliação da turbidez, qualidade da água e plâncton da pluma da 

dragagem 

Assim como na avaliação da distribuição espacial da pluma da dragagem, um 

drone fornecerá imagens em tempo real para a equipe de amostragem. Com 

essas imagens será traçado um transecto linear no sentido da dispersão da 

pluma. Este transecto deverá passar o limite da pluma, se estendendo até a área 

onde não seja percebida, pela imagem do drone, a presença da pluma. 

Os procedimentos de dragagem levam aproximadamente 1h em cada ciclo de 

dragagem. Desta forma, as amostragens deverão ocorrer na seguinte ordem 

(Figura 3-5): 
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Turbidez 

1. Amostragens em 3 pontos controle no transecto linear, no sentido oposto 

da pluma, com distância de cerca de 50 m do primeiro ponto em relação 

à embarcação e 20 m para os pontos subsequentes em relação ao 

anterior. Serão pontos com características similares, sem o efeito da 

pluma (exclusão do fator de interferência), para permitir comparação dos 

resultados; 

2. Amostragens em 5 pontos no transecto linear dentro da pluma; 

3. Amostragens em 5 pontos no transecto linear fora da pluma, com 

distância de 20 m entre os pontos. 

Qualidade da água e comunidade planctônica 

1. Amostragens em 1 ponto controle no transecto linear, no sentido oposto 

da pluma, com distância de cerca de 50 m do primeiro ponto em relação 

à embarcação e 20 m para os pontos subsequentes em relação ao 

anterior. É um ponto com característica similar, sem o efeito da pluma 

(exclusão do fator de interferência), para permitir comparação dos 

resultados; 

2. Amostragens em 3 pontos no transecto linear dentro da pluma; 

3. Amostragens em 2 pontos no transecto linear fora da pluma, com 

distância de 40 m entre os pontos. 
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Figura 3-5: Transecto de amostragem da turbidez, água e plâncton na pluma da dragagem. 

Para a realização das medições de turbidez será utilizada embarcação de 

pequeno porte. As medições serão realizadas in situ com o sensor 

multiparâmetro HORIBA modelo U-50G nos estratos superfície, meio e fundo da 

coluna d’água, conforme Figura 3-6. 
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Figura 3-6: a) Medição de turbidez com o sensor multiparâmetro HORIBA. b) Analisador 
do sensor multiparâmetro HORIBA U52G. 

As coletas de água serão realizadas com a utilização de garrafa do tipo Van 

Dorn, de 6 litros, lastreada para um melhor direcionamento da mesma dentro da 

coluna d’água (Figura 3-7 a). Serão realizadas coletas em 03 profundidades, 

superfície (0,5 m abaixo da linha d’água), meio (metade da coluna d’água) e 

fundo (1,0 m acima do leito marinho) em amostras com mais de 4 metros de 

profundidade e em 02 profundidades (superfície e fundo) em amostras com 

menos de 4 metros de profundidade (Figura 3-7 b).  
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Figura 3-7: a) Garrafa Van Dorn utilizada para coleta de águas superficiais. b) 
Profundidades de amostragem com a garrafa Van Dorn. 

Os parâmetros físico-químicos como temperatura, pH, Oxigênio Dissolvido (OD), 

turbidez, condutividade e salinidade serão obtidos na coluna d’água com o 

sensor multiparâmetro HORIBA modelo U-50G.  

As alíquotas de água recolhidas pela garrafa serão distribuídas em frascos e 

serão devidamente acondicionadas em recipientes isotérmicos com gelo. 

Finalizadas as coletas, as amostras serão enviadas ao laboratório, de modo que 

cheguem dentro do prazo de validade dos parâmetros a serem analisados.  

As análises das amostras de água seguirão os protocolos analíticos baseados 

nas normas analíticas estabelecidas e descritas em Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater, aprovados pela Agência de Proteção 

Ambiental Norte Americana (USEPA). Todas as análises serão realizadas por 

laboratório certificado pela ABNT NBR ISO/IEC 17025. Serão analisados todos 

os parâmetros constantes na Resolução CONAMA N° 357/2005 para água 

salina. 

As amostragens quali-quantitativas do fitoplâncton serão obtidas na 

subsuperfície, profundidade até 0,5 m, e no fundo, cerca de 1,0 m acima do leito 

marinho, com auxílio de uma garrafa Van Dorn com capacidade para 6 litros 

(Erro! Fonte de referência não encontrada.). 
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Figura 3-8: Garrafa Van Dorn utilizada para amostragem de fitoplâncton (Fonte: DTA 
Engenharia). 

Após a amostragem com a garrafa Van Dorn, uma alíquota de 100 mL de água 

será acondicionada em frasco escuro, com solução de formalina neutralizada a 

uma concentração final de até 5% na amostra ou lugol acético. 

Finalizada a amostragem, as amostras serão enviadas ao laboratório 

participante acreditado para as análises segundo ABNT NBR ISO/IEC 17025 

juntamente com a cadeia de custódia. 

Em laboratório, as células fitoplanctônicas serão contadas e identificadas até o 

menor nível taxonômico possível com o auxílio de um microscópio invertido, 

equipado com epifluorescência e contraste de fase, pelo método clássico de 

Utermöhl (1931), com aumento de 500 vezes. Todos os organismos serão 

identificados até o menor nível taxonômico possível utilizando bibliografia 

especializada.  

A partir da base de dados, serão calculados os índices ecológicos utilizados para 

avaliação da estrutura da comunidade, sendo eles: riqueza (S), diversidade de 

Shannon (H’), índice de equitabilidade (J’) e densidade. As espécies de 

fitoplâncton com potencial tóxico e potenciais bioindicadoras serão apontadas 

nas listas de espécies a serem apresentadas. 
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As amostragens quali-quantitativa de zooplâncton serão realizadas por meio de 

arrastos verticais com auxílio de uma rede cônica de 200 μm de abertura de 

malha, com fluxômetro acoplado (Erro! Fonte de referência não encontrada.). 

pós o arrasto, a amostra retida no copo coletor será transferida para recipientes 

de polietileno onde serão fixadas em solução de formol a 4%, neutralizado 

(Brandão, 2011). 

 

Figura 3-9: a) Rede de zooplâncton utilizada para amostragem quali-quantitativa provida 
de fluxômetro (Fonte: DTA Engenharia). b) Esquema demonstrando a amostragem quali-
quantitativa do zooplâncton com o uso de rede e fluxômetro. 

Finalizada a amostragem, as amostras serão enviadas ao laboratório juntamente 

com a cadeia de custódia. 

Em laboratório os organismos zooplanctônicos deverão ser triados, contados e 

identificados em microscópio estereoscópico com aumento máximo de 100 

vezes. Todos os organismos deverão ser identificados até o menor nível 

taxonômico possível com auxílio de literatura específica para a comunidade. 

A partir da base de dados, serão calculados os índices ecológicos utilizados para 

avaliação da estrutura da comunidade, sendo eles: riqueza (S), diversidade de 

Shannon (H’), índice de equitabilidade (J’) e densidade. Também será 
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apresentada na lista de espécies aquelas que são potenciais bioindicadoras de 

qualidade ambiental. 

Com base nos resultados dos índices ecológicos do fito e zooplâncton, serão 

realizadas análises de agrupamento com o intuito de verificar possíveis 

diferenças na distribuição do plâncton ao longo do transecto, ou seja, fora e 

dentro da pluma, sendo "fora" nas regiões a frente da draga e após a pluma.  

Espera-se que as concentrações de sedimentos sejam maiores próximos a 

draga (na pluma), diluindo-se ao longo do transecto. Com isso, também 

pretende-se avaliar a existência de um gradiente de densidade, riqueza e 

diversidade ao longo do transecto. Correlações dos índices ecológicos com a 

turbidez, irão compor a análise. 

3.3.4.5 Avaliação da turbidez, qualidade da água e plâncton na pluma da 

área dos vertedouros de retorno de efluentes 

Para a avaliação da turbidez da pluma na área dos vertedouros de retorno de 

efluentes, um drone fornecerá imagens em tempo real para a equipe de 

amostragem. Com essas imagens será traçado um transecto linear no sentido 

da dispersão da pluma, a partir da manilha de lançamento dos efluentes. Este 

transecto deverá passar o limite da pluma, se estendendo até a área onde não 

seja percebido, pela imagem do drone, a presença da pluma. 

As amostragens deverão ocorrer na seguinte ordem (Figura 3-10): 

Turbidez 

1. Amostragens em 3 pontos no transecto linear dentro da pluma; 

2. Amostragens em 3 pontos no transecto linear fora da pluma, com 

distância de 20 m entre os pontos. 

Qualidade da água e comunidade planctônica 

1. Amostragens em 2 pontos no transecto linear dentro da pluma; 

2. Amostragens em 1 pontos no transecto linear fora da pluma. 
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Figura 3-10: Transecto de amostragem da turbidez na pluma da área dos vertedouros de 
retorno de efluentes. 

Os procedimentos e equipamentos de campo, assim como as análises, são os 

mesmos descritos no item 3.3.4.4 Avaliação da turbidez, qualidade da água e 

plâncton da pluma da dragagem. 

3.3.5 Cronograma 

Conforme apresentado na Tabela 3-3 a 1ª campanha de sobrevoo com drone 

para obtenção dos registros da extensão da pluma foi realizada no mês de 

maio de 2021. Após o início da dragagem serão realizadas 02 campanhas de 

sobrevoo com drone nos trechos 2 e 3; e 03 campanhas de amostragens da 

turbidez, água e plâncton na pluma da dragagem e na pluma dos vertedouros, 

sendo 1 em condição de maré de quadratura e 2 em condição de maré de sizígia. 

Ressalta-se que o cronograma poderá ser ajustado de acordo com o andamento 

da obra. 
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Tabela 3-3: Cronograma de ações do Monitoramento da Pluma. 

ATIVIDADES 
maio-21 mês 1 mês 2 mês 3 mês 4 mês 5 

1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 

Sobrevoo com drone para obtenção dos 
registros da extensão da pluma 

                                                

Execução das amostragens de turbidez, 
água e plâncton 

                                                

Análises laboratoriais e emissão de laudos 
analíticos 

                                                

Elaboração de relatórios técnicos                                                 

Realizado                                                 

A ser realizado                                                 
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3.4 Programa de Monitoramento da Qualidade da Água 

O programa de monitoramento da qualidade da água foi incorporado no 

Programa de Monitoramento e Controle das Atividades de Dragagem, 

conforme a Proposta de monitoramento da pluma de dispersão de 

sedimentos oriundos dos procedimentos de dragagem de manutenção no 

Berço Principal, nas Adjacências e nos Berços Internos do Porto de São 

Sebastião, proposta oficializada no dia 12 de maio de 2021 através do Ofício 

Of.060/2021-PR. 

Os novos delineamentos amostrais para as coletas na pluma da dragagem e 

área dos vertedouros são apresentados nos itens 3.3.4.4 e 3.3.4.5, 

respectivamente. O cronograma de atividades é apresentado no item 3.3.5. 

3.5 Programa de Monitoramento da Qualidade do Sedimento 

O programa terá como objetivo avaliar a qualidade dos sedimentos superficiais 

expostos ao final da obra de dragagem, visando o atendimento da Resolução 

vigente.  

As coletas serão realizadas em 05 pontos amostrais na área de dragagem 

(mesmos pontos amostrais do Plano de Monitoramento dos Sedimentos e 

Planejamento das Dragagens de Manutenção da LO nº 908/2010), e 01 ponto 

próximo ao descarte do efluente de retorno do dique. A Figura 3-11 apresenta o 

mapa com as coordenadas e distribuição de cada um dos pontos. 



 

49 
 

 

Figura 3-11: Localização dos pontos de monitoramento da qualidade dos sedimentos. 
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Para a coleta de sedimento superficial será utilizado o amostrador Van Veen com 

capacidade para 7 litros (Figura 3-12). O equipamento será lastreado para 

possibilitar uma submersão estável. Em seguida o equipamento será retirado da 

água e no convés da embarcação o equipamento será posicionado sob uma 

bandeja de aço inox. As alíquotas de sedimento recolhidas na bandeja serão 

distribuídas em frascos e devidamente acondicionadas em recipientes 

isotérmicos com gelo.  

 

Figura 3-12: Amostrador Van Veen utilizada para coleta de sedimentos superficiais. 

Finalizadas as coletas, as amostras serão enviadas ao laboratório, de modo que 

cheguem dentro do prazo de validade dos parâmetros a serem analisados.  

As análises seguirão os protocolos analíticos baseados nas normas analíticas 

estabelecidas e descritas em Standard Methods for the Examination of Water 

and Wastewater, aprovados pela Agência de Proteção Ambiental Norte 

Americana (USEPA). Todas as análises serão realizadas por laboratório 

certificado pela ABNT NBR ISO/IEC 17025. Serão analisados os parâmetros 

constantes na Resolução CONAMA N° 454/2012.  
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3.5.1 Cronograma 

Conforme apresentado na Tabela 3-4, será realizada 01 campanha de 

monitoramento, até aproximadamente 05 dias após o término da obra de 

dragagem nos 05 pontos inseridos na área de dragagem e 01 campanha antes 

do início e após o término da dragagem no ponto localizado na adjacência dos 

vertedouros de retorno. 

Tabela 3-4: Cronograma de ações do Programa de Monitoramento da Qualidade do 
Sedimento. 

 

As obras de dragagem ocorrerão da segunda quinzena do mês 1 à primeira 

quinzena do mês 4, de modo que as ações pré e pós dragagem ocorrerão na 

primeira quinzena do mês 1 e no mês 5, respectivamente. Ressalta-se que o 

cronograma poderá ser ajustado de acordo com o andamento da obra. 

3.6 Programa de Monitoramento de Efluentes 

O programa terá como objetivo avaliar as características físico-químicas das 

águas provenientes do sistema dos vertedouros de retorno e o potencial de 

provocar alterações no ambiente marinho.  

A coleta será realizada em uma caixa de passagem antes da saída dos 

vertedouros de retorno da água do bombeamento. A Figura 3-13 apresenta a 

localização do ponto de coleta. 

mar/21 abr/21 mês 1 mês 2 mês 3 mês 4 mês 5 mês 6

Execução de amostragens - Area de 

dragagem

Execução de amostragens - Adjacência do 

descarte de efluentes

Análises laboratoriais e emissão de laudos 

analíticos

Elaboração de relatórios técnicos

Dragagem

Realizado

A ser realizado

Atividades
Meses
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Figura 3-13: Ponto de coleta (caixa de passagem antes da saída nos vertedouros).  

A coleta será realizada com auxílio de um balde de aço inox. Os parâmetros 

físico-químicos como temperatura, pH, Oxigênio Dissolvido (OD), turbidez, 

condutividade e salinidade serão obtidos diretamente na alíquota coletada no 

balde, com o auxílio de equipamento multiparâmetros.  

As amostras de efluente recolhidas serão distribuídas em frascos e serão 

devidamente acondicionadas em recipientes isotérmicos com gelo. Finalizadas 

as coletas, as amostras serão enviadas ao laboratório, de modo que cheguem 

dentro do prazo de validade dos parâmetros a serem analisados.  

As análises das amostras de água seguirão os protocolos analíticos baseados 

nas normas analíticas estabelecidas e descritas em Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater, aprovados pela Agência de Proteção 

Ambiental Norte Americana (USEPA). Todas as análises serão realizadas por 

laboratório certificado pela ABNT NBR ISO/IEC 17025. Os parâmetros serão 

analisados de acordo com a Resolução CONAMA N° 430/2011.  
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3.6.1 Cronograma 

Conforme apresentado na Tabela 3-5, considerando o período de obra de 

aproximadamente 120 dias, serão realizadas 04 campanhas de monitoramento, 

com intervalos de aproximadamente vinte dias entre elas. Ressalta-se que não 

será realizada campanha antes do início e após o término das obras, uma vez 

que será necessário a obra em andamento para a geração de efluentes. 

Tabela 3-5: Cronograma de ações do Programa de Monitoramento de Efluentes. 

 

Importante destacar que o cronograma poderá ser ajustado de acordo com o 

andamento da obra. 

3.7 Programa de Monitoramento da Comunidade Bentônica de Substrato 

Inconsolidado 

O programa terá o objetivo de avaliar os impactos da atividade de dragagem 

sobre a comunidade da macrofauna bentônica de fundo inconsolidado na área 

dragada.  

As coletas serão realizadas em 06 pontos amostrais (mesmos pontos do 

monitoramento da qualidade dos sedimentos), sendo 05 pontos na área de 

dragagem e 01 ponto localizado próximo ao descarte do efluente de retorno do 

dique. A Figura 3-14 apresenta o mapa com as coordenadas e distribuição de 

cada um dos pontos. 
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Figura 3-14: Localização dos pontos de monitoramento da Comunidade Bentônica de Substrato Inconsolidado. 
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As amostras para o estudo da comunidade bentônica de fundo inconsolidado 

serão amostradas em tréplicas com a utilização do pegador busca-fundo Van 

Veen de 0,05m² de área e 7 litros de volume. Serão utilizadas 3 réplicas (A, B e 

C). 

Após a amostragem de sedimento, cada réplica será peneirada em malha de 0,5 

mm (Figura 3-15). O material retido na peneira será transferido cuidadosamente 

para frascos plásticos ou de vidro previamente codificados e o conteúdo será 

fixado formol 10%. Cada amostra será identificada com o número do ponto 

amostrado, em uma etiqueta em papel vegetal, seguido de uma letra que 

representa a réplica de amostra (ex.: 01x-A, 01x-B e 01x-C) (Brandão, 2011). 

 

Figura 3-15: Procedimento de amostragem da Comunidade Bentônica de Fundo 
Inconsolidado (Fonte: DTA Engenharia). 

Portanto, serão analisadas 3 (três) amostras quali-quantitativa em cada ponto de 

amostragem, totalizando 18 amostras por campanha e 54 amostras totais ao 

final do monitoramento (uma campanha prévia ao início das obras, uma 

campanha durante as atividades de dragagem e uma campanha ao final da obra, 

após a estabilização dos sedimentos). 

As amostras obtidas durante as campanhas serão enviadas ao laboratório para 

análises juntamente com a cadeia de custódia. Em laboratório as amostras serão 

lavadas e triadas. A identificação dos organismos será feita até o menor nível 

taxônomico possível utilizando estereomicroscópio e baseado em bibliografia 

especializada. 
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A partir dos resultados serão calculados os índices ecológicos utilizados para 

avaliação da estrutura da comunidade, sendo eles: riqueza (S), diversidade de 

Shannon (H’), índice de equitabilidade (J’) e densidade. 

3.7.1 Cronograma 

Conforme apresentado na Tabela 3-6, serão realizadas 03 campanhas de 

monitoramento, sendo a primeira antes do início das obras, a segunda 

campanha aproximadamente na metade do período da obra e a última 

campanha aproximadamente 05 dias após o término da dragagem. 

Tabela 3-6: Cronograma de ações do Programa de Monitoramento da Comunidade 
bentônica. 

 

As obras de dragagem ocorrerão da segunda quinzena do mês 1 à primeira 

quinzena do mês 4, de modo que as ações pré e pós dragagem ocorrerão na 

primeira quinzena do mês 1 e no mês 5, respectivamente. Ressalta-se que o 

cronograma poderá ser ajustado de acordo com o andamento da obra. 

3.8 Programa de Monitoramento da Comunidade Planctônica 

O programa de monitoramento da comunidade planctônica foi incorporado no 

Programa de Monitoramento e Controle das Atividades de Dragagem, 

conforme a Proposta de monitoramento da pluma de dispersão de 

sedimentos oriundos dos procedimentos de dragagem de manutenção no 

Berço Principal, nas Adjacências e nos Berços Internos do Porto de São 

Sebastião, proposta oficializada no dia 12 de maio de 2021 através do Ofício 

Of.060/2021-PR. 
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Os novos delineamentos amostrais para as coletas na pluma da dragagem e 

área dos vertedouros são apresentados nos itens 3.3.4.4 e 3.3.4.5, 

respectivamente. O cronograma de atividades é apresentado no item 3.3.5. 

3.9 Programa de Monitoramento de Organismos Demersais 

O estudo proposto tem por objetivo monitorar influência das operações de 

dragagem na estrutura da comunidade nectônica que ocorrem nas proximidades 

da área de dragagem e nas adjacências do descarte do efluente dos vertedouros 

de retorno. 

Serão realizados arrastos em 03 pontos: 01 ponto situado na área de influência 

da dragagem, 01 ponto nas adjacências do descarte do efluente dos vertedouros 

de retorno e 01 ponto de referência localizado na Baia do Araçá, que já tem sido 

monitorado pela licença de operação do porto (Figura 3-16).  
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Figura 3-16: Localização dos pontos de monitoramento da Comunidade Nectônica.
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As redes de pesca utilizadas na amostragem terão como base as seguintes 

dimensões: Tralha inferior, 15 (quinze) m; tralha superior, 18 (dezoito) m; malha 

do ensacador, 16 (dezesseis) mm e da manga de 20 (vinte) mm. Serão 

realizados arrastos, por aproximadamente 5 (cinco) minutos e/ou 

aproximadamente 150 (cento e cinquenta) metros. No caso de a abundância de 

organismos não ser insuficiente, a distância de arrasto poderá ser estendida por 

até 30 (trinta) minutos. Além da distância percorrida, serão registradas 

informações sobre o tempo de arrasto, horário inicial e final de cada arrasto e 

condições climáticas, como cobertura de nuvens, precipitação e temperatura 

(Figura 3-17). 

Após a retirada do petrecho de pesca, os organismos serão fixados por choque 

térmico, acondicionados em frascos plásticos, identificados e mantidos em 

caixas térmicas previamente limpas para preservação dos tecidos. 
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Figura 3-17: A) Exemplo de Embarcação que poderá ser utilizada na amostragem de 
ictiofauna; B) Detalhe da porta da rede; C) Material amostrado após 5 minutos de arrasto; 
D) Exemplo de fauna amostrada em um dos pontos amostrais; E) Exemplo de amostras 
armazenadas em sacos plásticos devidamente lacradas. 

Finalizada a amostragem, as amostras serão enviadas ao laboratório. Para 

controle, identidade e integridade das amostras em todas as etapas do processo 

serão utilizadas cadeias de custódia. 

Portanto, será analisada 01 amostra em cada ponto de amostragem, totalizando 

03 amostras por campanha. 
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Todos os organismos amostrados serão identificados até o menor nível 

taxonômico possível, para determinar a biomassa total das espécies capturadas 

serão realizadas medidas biométricas como: comprimento total e peso de cada 

exemplar, o número de exemplares de cada espécie capturada.  

Os resultados obtidos serão discutidos com dados secundários da região de 

estudo. Os atributos das populações serão determinados por meio de cálculo de 

abundância relativa e proporção em número e peso, e determinados os atributos 

das comunidades de acordo com os índices de riqueza, diversidade e 

equitabilidade. Também serão consultadas as listas de espécies ameaçadas no 

estado de São Paulo e no Brasil (Portaria nº 445/2014 e Livro Vermelho da Fauna 

Brasileira Ameaçada de Extinção – ICMB), além de reportada a presença de 

espécies invasoras.  

Por fim, caso ocorra durante a obra qualquer alteração significa (p.ex. 

mortandade de peixes e outros organismos demersais) será comunicado 

imediatamente ao IBAMA, acompanhada de análise prévia dos dados e 

estratégia de mitigação. 

3.9.1 Cronograma 

Conforme apresentado na Tabela 3-7, serão realizadas 03 campanhas de 

monitoramento, sendo a primeira antes do início das obras, a segunda 

campanha aproximadamente na metade do período da obra e a última 

campanha aproximadamente 05 dias após o término da dragagem. 

Tabela 3-7: Cronograma de ações do Programa de Monitoramento da Comunidade 
Nectônica. 
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As obras de dragagem ocorrerão da segunda quinzena do mês 1 à primeira 

quinzena do mês 4, de modo que as ações pré e pós dragagem ocorrerão na 

primeira quinzena do mês 1 e no mês 5, respectivamente. Ressalta-se que o 

cronograma poderá ser ajustado de acordo com o andamento da obra. 

3.10 Programa de Monitoramento de Tartarugas Marinhas 

O objetivo deste programa é monitorar a presença de tartarugas marinhas na 

área de dragagem para que sejam evitados possíveis acidentes por meio de 

sucção pela draga ou abalroamento causado pela operação da draga. 

A área total a ser monitorada é de aproximadamente 115.265 m², conforme a 

área em verde apresentada na Figura 3-18. 

 

Figura 3-18: Área em verde corresponde à área a ser dragada e consequentemente será a 
área onde ocorrerá o monitoramento de ocorrências de tartarugas marinhas. 

A metodologia utilizada segue as bases descritas no Guia de Licenciamento 

Tartarugas Marinhas: diretrizes para avaliação e mitigação de impactos de 

empreendimentos costeiros e marinhos, publicado pelo ICMBio (SFORZA et al, 

2017).  
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Ao longo de todo período de dragagem haverá observadores científicos 

equipados com binóculos, câmera fotográfica e comunicador para que possam 

inspecionar as atividades, identificar os indivíduos avistados e, caso ocorra, 

registrar incidentes com as espécies de tartarugas. O observador terá autonomia 

de comunicação com o comandante das dragas, de forma que eventuais 

orientações de suspensão momentânea das dragagens e/ou a adoção de 

medidas que evitem a interação das dragas com as tartarugas possam ser 

prontamente adotadas, garantindo a eficácia das mesmas. O observador estará 

alocado em terra e poderá percorrer todo o comprimento dos berços tendo assim 

melhor visualização da área de dragagem, conforme Figura 3-19. 

 

Figura 3-19: Local onde o observador realizará o monitoramento de quelônios marinhos. 

Durante o monitoramento haverá dois observadores que irão revezar a cada 12 

horas ou menos, de forma a manter o monitoramento durante toda a operação 

da draga. 

Ao longo do monitoramento, em caso de avistamento de quelônios feridos ou 

mortos, será feito o acionamento do SOS ANIMAIS MARINHOS do Instituto 
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Argonauta. O acionamento será feito pelos telefones de contato (12) 3833-4863 

e 3834-1382 contidos no site da instituição (https://institutoargonauta.org/). 

3.10.1 Cronograma 

Conforme apresentado na Tabela 3-8, o Programa de Monitoramento de 

Tartarugas Marinhas será feito de forma contínua, exclusivamente no período 

em que estiver ocorrendo a obra de dragagem. 

Tabela 3-8: Cronograma de ações do Programa de Monitoramento de Tartarugas Marinhas. 

 

As obras de dragagem ocorrerão da segunda quinzena do mês 1 à primeira 

quinzena do mês 4. Ressalta-se que o cronograma pode ser ajustado de acordo 

com o andamento da obra. 
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4 AUTORIZAÇÃO DE CAPTURA, COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAL 

BIOLÓGICO – ABIO 

As metodologias de coleta e análise, apresentadas no presente Plano de Ataque, 

especificamente para os Programas de Monitoramento da Comunidade 

Bentônica de Substrato Inconsolidado, Comunidade Planctônica e dos 

Organismos Demersais correspondem às mesmas utilizadas nos 

monitoramentos executados no âmbito da Licença de Operação do Porto de São 

Sebastião (LO Nº 908/2010). 

Destaca-se também que a equipe técnica responsável pelas amostragens, 

apresentada no Item 6 desse plano, será a mesma que executa o atual 

monitoramento da LO do Porto. 

Diante disso, considera-se que os monitoramentos supramencionados, 

relacionados à biota aquática, estão abarcados na Autorização de Captura, 

Coleta e Transporte de Material Biológico - Abio Nº 1085/2019 (Anexo 1), que 

teve sua 2ª renovação solicitada em 02/09/2020 por meio do Ofício GMA 03/2020 

(Anexo 2), a qual aguarda manifestação do IBAMA. 
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5 PRODUTOS A SEREM ENTREGUES 

Mensalmente, serão elaborados relatórios de controle e acompanhamento das 

atividades de dragagem, bem como dos programas de monitoramento 

ambiental. Esses relatórios conterão os procedimentos metodológicos das 

atividades de coletas de água, sedimento, efluente e biota aquática, bem como 

das atividades de educação ambiental, comunicação social e monitoramento das 

tartarugas.  

Esses relatórios conterão, também, introdução, materiais e métodos, fichas de 

campo, cadeias de custódia, datas de amostragem, relatório fotográfico, 

resultados aferidos em campo, dados meteoceanográficos do período, análise e 

discussão dos resultados de campo com os valores limites legais, equipe técnica 

e referências bibliográficas. 

Em até 90 dias a contar do encerramento das obras de dragagem será 

apresentado relatório consolidado de todos os programas de monitoramento e 

itens de acompanhamento previstos no presente documento.  

O relatório consolidado contemplará a integração e discussão dos dados, 

considerando para isso, avaliações com enfoque espaço temporal, além de 

comparações com dados pretéritos ao presente monitoramento, como por 

exemplo o monitoramento regular do Porto de São Sebastião e outros trabalhos 

existentes na região. Nessas avaliações serão utilizadas análises estatísticas 

adequadas para verificar, sempre que possível, tendências e para comparar 

locais, períodos e variáveis ambientais como, por exemplo, análise multivariada 

e análise de variância.  

Os resultados das análises laboratoriais serão comparados aos valores 

propostos pelas legislações pertinentes, a saber:  

 Resolução CONAMA.n° 357/05; 

 Resolução CONAMA.n° 430/11;  

 Resolução CONAMA.n° 454/12. 
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O relatório contemplará todos os procedimentos de campo realizados nos meses 

anteriores, contendo:  

 Introdução; 

 Mapas com Identificação e coordenadas dos pontos de amostragem e 

comunidades atendidas pelos programas de educação ambiental e 

comunicação social; 

 Materiais e métodos, fichas de campo, cadeias de custódia, datas de 

amostragem e relatório fotográfico; 

 Laudos analíticos de todas as análises laboratoriais; 

 Dados meteoceanográficos de todo o período; 

 Análise dos resultados de todos os meses monitorados; 

 Discussão dos resultados de todos os meses monitorados, caracterização 

e classificação de cada parâmetro analisado, avaliação dos efeitos 

observados sobre o ecossistema; 

 Se possível, estudo comparativo com estudos/campanhas anteriores dos 

efeitos no ecossistema; 

 Conclusões, recomendações e medidas mitigadoras; 

 Equipe técnica; e 

 Referências bibliográficas.  

Será apresentada uma avaliação do plano de monitoramento executado, com 

sugestões para alterações e recomendações necessárias para os futuros 

monitoramentos de dragagem de manutenção do Porto de São Sebastião, 

buscando o aperfeiçoamento e uma maior eficiência. 
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6 EQUIPE TÉCNICA MONITORAMENTO AMBIENTAL 

Profissional Função CTF Nº do Registro 

Ana Claudia Abreu dos Santos Bióloga 5763164 CRBio 094555/01-D 

Diogo Chernieski Analista Ambiental 6558741 AOCEANO 2226 

Fillipi Augusto de Freitas Faria Engenheiro Ambiental 5182208 CREA/SP 5063754620 

Leonardo Tomida Spalletti Simões Biólogo 5082341 CRBio 72969/01 

Letícia Pires Zaroni Bióloga 5722722 CRBio 55285/01-D 

Jorge Augusto Figueira Alarcón Analista Ambiental 7443941 - 
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Anexo 1: Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Material 
Biológico - Abio Nº 1085/2019 

 



INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS

 
 
 

AUTORIZAÇÃO DE CAPTURA, COLETA E TRANSPORTE DE
MATERIAL BIOLÓGICO - Abio (Renovação)  Nº 1085/2019 - 1ª Renovação 
(6653699) 

VALIDADE : 31/10/2020

Documento assinado eletronicamente por JONATAS SOUZA DA
TRINDADE, Diretor, em 20/12/2019, às 14:01, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador
6653699 e o código CRC 033361F1.

 
A DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO INSTITUTO
BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS – IBAMA, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 77 do Anexo
I da Portaria 14 de 29 de junho de 2017, que aprovou a Estrutura Regimental do IBAMA,
publicado no Diário Oficial da União de 30 de junho de 2017, e o Art. 1º da Portaria Nº
12, de 05 de agosto 2011, que atribui à DILIC a competência para emitir autorizações de
captura, coleta e transporte de material biológico, RESOLVE:
Expedir a presente Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico
à/ao:

EMPREENDEDOR: COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO
CNPJ: 09.062.893/0001-74
ENDEREÇO: Av. Dr. Altino Arantes, nº 410.
BAIRRO: Centro  CIDADE: São Sebastião UF: SP CEP:11608-623 
TELEFONE: (012) 3892-1899

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ibama.gov.br/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


Número do Processo: 02001.003974/2005-83
Referente ao empreendimento: Porto de São Sebastião (Regularização).
 
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Paulo Tsutomu Oda
CTF: 7456707
 
Relativa às atividades e procedimentos de proteção à fauna oleada previstos no
Plano de Controle de Emergências e no Plano de Emergência Individual do Porto
de São Sebastião, localizado no município de São Sebastião e demais áreas
possivelmente afetadas.
Esta Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico é
vinculada ao processo de licenciamento ambiental federal supracitado e à Licença
de Operação nº 908/2010, observadas as condições discriminadas neste
documento e nos demais anexos constantes do processo que, embora aqui não
transcritos, são partes integrantes deste licenciamento.
A validade desta autorização está condicionada ao fiel cumprimento de
suas condicionantes e da apresentação da Relação de Equipe Técnica (RET)
válida.
 
1. CONDIÇÕES GERAIS
1.1. Esta autorização não permite:

a) Captura/coleta/transporte/soltura de material biológico sem a
presença de um dos técnicos listados na relação da equipe
técnica (RET).
b) Captura/coleta/transporte/soltura de espécies em unidades de
conservação federais, estaduais, distritais ou municipais, salvo
quando acompanhadas da anuência do órgão administrador
competente;
c) Captura/coleta/transporte/soltura de espécies em área
particular sem o consentimento do proprietário;
d) Exportação de material biológico;
e) Acesso ao patrimônio genético, nos termos da regulamentação
constante na Lei nº 13.123, de 20 de maio de 2015;
f) Captura/coleta no interior de cavidades naturais, salvo se
previsto nesta autorização.

1.2. Esta autorização é válida somente sem emendas e/ou rasuras.
1.3. O Ibama, mediante decisão motivada, poderá modificar as condicionantes,



bem como suspender ou cancelar esta autorização.
1.4. A ocorrência de violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou
normas legais, bem como omissão ou falsa descrição de informações relevantes
que subsidiaram a emissão da autorização sujeita os responsáveis, incluindo a
equipe técnica, à aplicação de sanções previstas na legislação pertinente.
1.5. O pedido de renovação deverá ser protocolado no mínimo 60 (sessenta) dias
antes de expirar o prazo de validade desta autorização.
1.6. O início das atividades deverá ser informado previamente à Dilic, de modo a
possibilitar o acompanhamento destas por técnicos do Ibama.
1.7. A equipe técnica deve portar esta autorização (incluindo a Relação da Equipe
Técnica)  em todos os procedimentos de captura/coleta/transporte/soltura.
1.8. Quaisquer alterações necessárias nesta Autorização e/ou referentes ao Plano
de Trabalho (equipes, metodologias, etc) devem ser solicitadas e aprovadas
previamente pelo Ibama;
1.9. Espécime de fauna silvestre exótica não poderá, sob hipótese alguma, ser
destinado para retorno imediato à natureza ou à soltura.
1.10. Deverão ser apresentadas as cartas de recebimento das instituições
depositárias contendo a lista das espécies e a quantidade dos animais recebidos. 
1.11. Todos os envolvidos nas atividades devem manter o Cadastro Técnico
Federal – CTF regular durante o tempo de vigência desta Autorização.
1.12. O Ibama deverá ser comunicado do término da atividade, com a
apresentação, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a conclusão das atividades,
do Relatório de Atendimento de Condicionantes, seguindo modelo estabelecido
em normativa vigente.
1.13. Todos os produtos gerados com os dados oriundos das atividades aqui
descritas – artigos, teses e dissertações, dentre outras formas de divulgação –
deverão contextualizar sua origem como exigência do processo de licenciamento
ambiental federal ao qual se referem.
 
 
2. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS:
2.1. As atividades deverão ser executadas pelas Consultorias cujos dados constam
abaixo:
 
CONSULTORIA OU CONSULTOR AUTÔNOMO RESPONSÁVEL PELA
ATIVIDADE:
DTA Engenharia LTDA



CNPJ/CPF: 02.385.674/0001-87
COORDENADOR GERAL DA ATIVIDADE:
Ana Claudia Abreu dos Santos
CPF: 363.063.178-99
TELEFONE DE CONTATO/ E-MAIL:
(11) 3167-1909 / dta@dtaengenharia.com.br
 
2.2. A captura/coleta/soltura de material biológico deverá ocorrer nas Áreas de
Resgate e Soltura relacionadas na lista abaixo, bem como em toda a extensão de
ocorrência de animais atingidos por hidrocarbonetos em virtude de vazamento
ocorrido no Porto de São Sebastião, de acordo com o aprovado pelo Ibama:
Área Modulo ou ponto Amostral;      Coordenadas Geográficas - DatumDatum
Sirgas Sirgas 2000;   Munício/Estado;
Vértices;                                                    Poligonal do Porto Organizado;              
                 São Sebastião / SP
  P114                                                        O 45°24'22,88891, S 23°48'33,60697
  P179                                                        O 45°23'55,58341, S 23°47'39,38464
  P185                                                        O 45º22'53,80800, S 23º47'31,99800
  P186                                                        O 45º21'49,40700, S 23º44'01,73400
  P187                                                        O 45º21'01,40700, S 23º44'01,73400
  P188                                                        O 45º 22'14,67228, S 23º48'10,24686
  P189                                                        O 45º23'39,95400, S 23º49'41,28500
  P190                                                        O 45º28'28,75700, S 23º53'36,50300
  P191                                                        O 45º28'36,71500, S 23º53'29,25900
  P195                                                        O 45º24'31,40900, S 23º49'45,73500
  P196                                                        O 45º24'43,40900, S 23º49'31,73500
 
2.3. As atividades permitidas por esta autorização são:
GRUPOS TAXONÔMICOS: Avifauna, mamíferos marinhos (cetáceos e
sirênios) e quelônios.
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Monitoramento, resgate, recepção, transporte,
admissão do espécime pelo CETAS, estabilização, limpeza e reabilitação.
PETRECHOS: Cordas, redes, puçás, ganchos, armadilhas.
MARCAÇÃO: Não se aplica.
2.4. Deverão ser utilizadas as metodologias aprovadas pelo Parecer Técnico nº
6/2019-UT-CARAGUATATUBA-SP/SUPES-SP (SEI nº 4792718).
2.5. Os espécimes eventualmente coletados deverão ser depositados na Instituição



abaixo mencionada, para a qual fica permitido o Transporte de Material Biológico.
 
INSTITUIÇÃO DESTINATÁRIA: INSTITUTO ARGONAUTA PARA
CONSERVAÇÃO COSTEIRA E MARINHA
ENDEREÇO:  Sede - Rua Guaicurus, 192 - Itaguá, Ubatuba/SP, CEP: 11680-000
                       Base de Estabilização - Rua Vereador Antônio, Balneário dos
Trabalhadores – Praia Grande, São Sebastião/SP.
 
TELEFONE DE CONTATO/ E-MAIL: (12) 3833-5789 / 3833-5753
/ institutoargonauta@uol.com.br
 
2.6. A prioridade de destinação dos animais resgatados deve ser a soltura. Animais
reabilitados, porém não aptos a serem soltos, deverão ser destinados conforme
orientação do órgão ambiental competente no Estado de origem do animal, após
emissão de laudo veterinário justificando a impossibilidade de soltura do
exemplar. Toda documentação deverá ser encaminhada ao Ibama, que dará ciência
e apresentará manifestação, quando pertinente.
2.7 Após a necrópsia e definição de causa mortis, a forma de descarte das carcaças
deve seguir as normas sanitárias especificas vigentes.
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Anexo 2: Ofício GMA 03/2020 – Protocolo do Pedido de 2ª Renovação da 
Abio Nº 1085/2019 
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Oficio GMA 03/2020 S50 Sebastiao, 02 de setembro de 2020.

Assuntoz Solicitaeao de 2“ Renovagao da Autorizagao para Captura, Coleta e Transporte de
Material Biologico - ABIO.

Referéncia: Processo n° 02001003974/2005-83

Ilustrissimo Senhor
PEDRO HENRIQUE W. KOEHLER
DD. Chefe da
UNIDADE AVANCADA II - UA/CARAGUATATUBA-IBAMA
Av. Rio Branco, n° 880 - Bairro lndaia
11665-600 - CARAGUATATUBA — SP

Senhor Chefe,

Venho, através desta, solicitar a 2“ renovaofio das Autorizagoes para Captura, Coleta e

Transporte de Material Biolégico (ABIO) nilmeros 1085/2019 e 1096/2019, referentes,

respectivamente, aos procedimentos de captura de fauna oleada e ao monitoramento de biota

aquatica, para continuaeao das atividades dos Programas de Monitoramento Ambiental do Porto

de Sao Sebastiao, tendo-se em vista o contido nas condicionantes especificas da L.O. n° 1580/2020

(908/2010) — Retificada e o vencimento da vigéncia da ABIO atual em 3 1/10/2020.

Para tal, seguem anexos:

- Ficha de Solicitagzfio de Autorizaoao de Captura, Coleta e Transporte de Material

Biologico com cronograma de atividades e descritivo de equipe para ambas as

solicitaooes;

solicitagoes;

- CTF da Companhia Docas de S50 Sebastiao;

- CTF da DTA Engenharia Portuaria e Ambiental;

...... 6
\\'a\=.\ pm":<>-<>;.\{>.:;n\".$n

1

- Atualizaeao e relaoao de Equipe Técnica com os CTF das equipes de ambas as v
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- Carta de aceite da instituioao que recebera 0 material biologico coletado, para o
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monitoramento de biota aquatica;

- Tabelas e Relatorios de Atendimento das Condicionantes da ABIO, com seus

respectivos anexos comprobatorios para ambas as solicitaooes.

Sendo o que nos apresenta para 0 momento, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos

de elevada estima e consideraoao.

Atenciosamente,
/'1..-~/"7
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Gerente de Meio Ambiente, SaL1d@“§“\§eguranea

Anexos: Midia digital contendo os documentos supracitados.
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Anexo 3: Relatório Diário de Obra – Ciclos de Dragagem 

 



DATA: 30/11/21

Dia Semana: terça-feira

Prazo Contr: 120

Dias: 323
Restam: -203

OS: 001
Data Ciclo Início Término Duração (h) Local Tempo Dragagem Tempo Bombeamento Encarregado Observação Condição Climática Operação

24/02/2021 13:00 13:30 0:30:00 Pátio Porto - Área Dique 40,8 Solo + Vegetação Peso Balança Porto São Sebastião Nublado com chuva Transporte e destinação
24/02/2021 14:00 14:30 0:30:00 Pátio Porto - Área Dique 39,14 Solo + Vegetação Peso Balança Porto São Sebastião Nublado com chuva Transporte e destinação
24/02/2021 15:00 15:30 0:30:00 Pátio Porto - Área Dique 37,39 Solo + Vegetação Peso Balança Porto São Sebastião Nublado com chuva Transporte e destinação
24/02/2021 16:00 16:30 0:30:00 Pátio Porto - Área Dique 28,84 Solo + Vegetação Peso Balança Porto São Sebastião Nublado com chuva Transporte e destinação
24/02/2021 17:00 17:30 0:30:00 Pátio Porto - Área Dique 26,4 Solo + Vegetação Peso Balança Porto São Sebastião Nublado com chuva Transporte e destinação
25/02/2021 8:00 8:30 0:30:00 Pátio Porto - Área Dique 29,87 Solo + Vegetação Peso Balança Porto São Sebastião Chuva Transporte e destinação
25/02/2021 8:30 9:00 0:30:00 Pátio Porto - Área Dique 24,27 Solo + Vegetação Peso Balança Porto São Sebastião Chuva Transporte e destinação
25/02/2021 9:00 9:30 0:30:00 Pátio Porto - Área Dique 25,14 Solo + Vegetação Peso Balança Porto São Sebastião Chuva Transporte e destinação
25/02/2021 9:30 10:00 0:30:00 Pátio Porto - Área Dique 28,19 Solo + Vegetação Peso Balança Porto São Sebastião Chuva Transporte e destinação
25/02/2021 10:30 11:00 0:30:00 Pátio Porto - Área Dique 27,39 Solo + Vegetação Peso Balança Porto São Sebastião Chuva Transporte e destinação
25/02/2021 11:00 11:30 0:30:00 Pátio Porto - Área Dique 32,32 Solo + Vegetação Peso Balança Porto São Sebastião Chuva Transporte e destinação
25/02/2021 14:00 14:30 0:30:00 Pátio Porto - Área Dique 33,33 Solo + Vegetação Peso Balança Porto São Sebastião Chuva Transporte e destinação
25/02/2021 15:00 15:30 0:30:00 Pátio Porto - Área Dique 35,34 Solo + Vegetação Peso Balança Porto São Sebastião Chuva Transporte e destinação
25/02/2021 16:00 16:30 0:30:00 Pátio Porto - Área Dique 36,53 Solo + Vegetação Peso Balança Porto São Sebastião Chuva Transporte e destinação
26/02/2021 8:00 8:30 0:30:00 Pátio Porto - Área Dique 31,34 Solo + Vegetação Peso Balança Porto São Sebastião Nublado com chuva Transporte e destinação
26/02/2021 9:00 9:30 0:30:00 Pátio Porto - Área Dique 33,83 Solo + Vegetação Peso Balança Porto São Sebastião Nublado com chuva Transporte e destinação
26/02/2021 10:00 10:30 0:30:00 Pátio Porto - Área Dique 29,05 Solo + Vegetação Peso Balança Porto São Sebastião Nublado com chuva Transporte e destinação
26/02/2021 10:30 11:00 0:30:00 Pátio Porto - Área Dique 31,53 Solo + Vegetação Peso Balança Porto São Sebastião Nublado com chuva Transporte e destinação
26/02/2021 11:00 11:30 0:30:00 Pátio Porto - Área Dique 32,61 Solo + Vegetação Peso Balança Porto São Sebastião Nublado com chuva Transporte e destinação
26/02/2021 14:00 14:30 0:30:00 Pátio Porto - Área Dique 34,83 Solo + Vegetação Peso Balança Porto São Sebastião Nublado com chuva Transporte e destinação
26/02/2021 15:00 15:30 0:30:00 Pátio Porto - Área Dique 28,97 Solo + Vegetação Peso Balança Porto São Sebastião Nublado com chuva Transporte e destinação
26/02/2021 16:00 16:30 0:30:00 Pátio Porto - Área Dique 36,6 Solo + Vegetação Peso Balança Porto São Sebastião Nublado com chuva Transporte e destinação
30/03/2021 1 16:32 20:04 3:32 Berço Interno 50 00:32 Agnaldo O acoplamento teve que ser reiniciado devido as condições do tempo. Chuva e Vento forte TSHD São Jorge
05/04/2021 2 16:00 18:10 2:10 Berço Interno 50 00:20 Agnaldo Normal TSHD São Jorge
05/04/2021 3 18:10 20:20 2:10 Berço Interno 60 00:20 Agnaldo Normal TSHD São Jorge
05/04/2021 4 20:20 22:20 2:00 Berço Interno 50 00:25 Agnaldo Normal TSHD São Jorge
06/04/2021 5 7:30 10:20 2:50 Berço Interno 70 00:20 Agnaldo Normal TSHD São Jorge
06/04/2021 6 10:20 12:40 2:20 Berço Interno 60 00:25 Agnaldo Normal TSHD São Jorge
06/04/2021 7 12:40 14:20 1:40 Berço Interno 45 00:15 Agnaldo Normal TSHD São Jorge
06/04/2021 8 14:20 16:10 1:50 Berço Interno 50 00:20 Agnaldo Normal TSHD São Jorge
06/04/2021 9 16:10 18:30 2:20 Berço Interno 70 00:20 Agnaldo Normal TSHD São Jorge
06/04/2021 10 18:30 20:10 1:40 Berço Interno 45 00:15 Agnaldo Normal TSHD São Jorge
06/04/2021 11 20:10 22:00 1:50 Berço Interno 50 00:20 Agnaldo Normal TSHD São Jorge
07/04/2021 12 7:25 9:40 2:15 Berço Interno 70 00:20 Agnaldo Normal TSHD São Jorge
07/04/2021 13 9:40 11:55 2:15 Berço Interno 60 00:20 Agnaldo Normal TSHD São Jorge
07/04/2021 14 11:55 14:05 2:10 Berço Interno 60 00:20 Agnaldo Normal TSHD São Jorge
07/04/2021 15 14:05 16:30 2:25 Berço Interno 70 00:25 Agnaldo Normal TSHD São Jorge
07/04/2021 16 16:30 18:30 2:00 Berço Interno 60 00:20 Agnaldo Normal TSHD São Jorge
07/04/2021 17 18:30 20:20 1:50 Berço Interno 50 00:20 Agnaldo Normal TSHD São Jorge
07/04/2021 18 20:20 22:00 1:40 Berço Interno 40 00:20 Agnaldo Normal TSHD São Jorge
08/04/2021 19 8:50 10:45 1:55 Berço Interno 60 00:20 Atrasou o ínicio devido a batimetria realizada pela manhã. Normal TSHD São Jorge
08/04/2021 20 10:45 12:40 1:55 Berço Interno 50 00:20 Ficou esperando navio. Normal TSHD São Jorge
08/04/2021 21 12:40 14:50 2:10 Berço Interno 60 00:15 Aguardou a passada ferry boat Normal TSHD São Jorge
08/04/2021 22 14:50 17:20 2:30 Berço Interno 70 00:00 Normal TSHD São Jorge
08/04/2021 23 17:20 19:23 2:03 Berço Interno 01:01 00:30 Normal TSHD São Jorge
08/04/2021 24 19:23 21:45 2:22 Berço Interno 1:31 00:28 Normal TSHD São Jorge
08/04/2021 24 21:45 0:00 2:15 Berço Interno 00:00 00:00 Sem operação Normal TSHD São Jorge
09/04/2021 24 0:00 8:23 8:23 Berço Interno 00:00 00:00 Realizou manutenção na gaxeta da bomba Normal TSHD São Jorge
09/04/2021 25 8:23 10:40 2:17 Berço Interno 1:17 00:25 Normal TSHD São Jorge
09/04/2021 25 10:40 12:42 2:02 Berço Interno 00:00 00:00 Atracada para teste Covid Normal TSHD São Jorge
09/04/2021 26 12:42 14:25 1:43 Berço Interno 0:56 00:50 Normal TSHD São Jorge
09/04/2021 27 14:25 16:30 2:05 Berço Interno 1:03 00:28 Normal TSHD São Jorge
09/04/2021 28 16:30 18:25 1:55 Berço Interno 0:59 00:30 Normal TSHD São Jorge
09/04/2021 29 18:25 20:06 1:41 Berço Interno 1:03 00:19 Normal TSHD São Jorge
09/04/2021 30 20:06 22:00 1:54 Berço Interno 0:59 00:23 Normal TSHD São Jorge
09/04/2021 30 22:00 0:00 2:00 Berço Interno 00:00 00:00 Sem operação Normal TSHD São Jorge
10/04/2021 30 0:00 07:24 7:24 Berço Interno 00:00 00:00 Sem operação Normal TSHD São Jorge
10/04/2021 31 7:24 09:15 1:51 Berço Interno 1:06 00:25 Normal TSHD São Jorge
10/04/2021 32 9:15 11:22 2:07 Berço Interno 1:05 00:40 Normal TSHD São Jorge
10/04/2021 33 11:22 13:20 1:58 Berço Interno 0:58 00:33 Normal TSHD São Jorge
10/04/2021 34 13:20 15:35 2:15 Berço Interno 1:02 00:44 Normal TSHD São Jorge
10/04/2021 35 15:35 17:35 2:00 Berço Interno 0:45 00:50 Normal TSHD São Jorge
10/04/2021 35 17:35 0:00 6:25 Berço Interno 00:00 00:00 Atracada Normal TSHD São Jorge
11/04/2021 35 0:00 23:59 23:59 Berço Interno 00:00 00:00 Sem operação - batimetria Normal TSHD São Jorge
12/04/2021 35 0:00 07:20 7:20 Berço Interno 00:00 00:00 Atracada Normal TSHD São Jorge
12/04/2021 36 7:20 09:19 1:59 Berço Interno 1:11 00:21 Normal TSHD São Jorge
12/04/2021 37 9:19 11:12 1:53 Berço Interno 0:59 00:31 Normal TSHD São Jorge
12/04/2021 38 11:12 12:55 1:43 Berço Interno 1:02 00:20 Normal TSHD São Jorge
12/04/2021 39 12:55 15:09 2:14 Berço Interno 1:10 00:33 Normal TSHD São Jorge
12/04/2021 40 15:09 16:35 1:26 Berço Interno 01:00 00:00 Sem operação Normal TSHD São Jorge
12/04/2021 41 16:35 18:56 2:21 Berço Interno 01:02 00:50 Normal TSHD São Jorge
12/04/2021 42 18:56 21:01 2:05 Berço Interno 01:03 00:45 Normal TSHD São Jorge
12/04/2021 43 21:01 23:59 2:58 Berço Interno 01:01 00:56 Normal TSHD São Jorge
13/04/2021 43 0:00 7:30 7:30 Berço Interno 01:15 00:44 Normal TSHD São Jorge
13/04/2021 44 7:30 9:50 2:20 Berço Interno 00:55 00:38 Normal TSHD São Jorge
13/04/2021 45 9:50 12:45 2:55 Berço Interno 00:55 00:48 Normal TSHD São Jorge
13/04/2021 46 12:45 14:37 1:52 Berço Interno 01:04 00:36 Normal TSHD São Jorge
13/04/2021 47 14:37 18:07 3:30 Berço Interno 01:01 00:38 Normal TSHD São Jorge
13/04/2021 48 18:07 19:37 1:30 Berço Interno 00:00 00:00 Sem operação Normal TSHD São Jorge
13/04/2021 49 19:37 21:20 1:43 Berço Interno 00:00 00:00 Normal TSHD São Jorge
13/04/2021 49 21:20 23:59 2:39 Berço Interno 01:00 00:00 Normal TSHD São Jorge
14/04/2021 49 0:00 1:00 1:00 Berço Interno 00:00 00:00 Normal TSHD São Jorge
14/04/2021 50 1:00 2:25 1:25 Berço Interno 0:56 00:10 Sem operação Normal TSHD São Jorge
14/04/2021 51 2:25 4:08 1:43 Berço Interno 1:05 00:22 Normal TSHD São Jorge
14/04/2021 52 4:08 7:40 3:32 Berço Interno 1:10 00:16 Normal TSHD São Jorge
14/04/2021 53 7:40 11:08 3:28 Berço Interno 1:06 00:26 Normal TSHD São Jorge
14/04/2021 54 11:08 13:30 2:22 Berço Interno 1:22 00:33 Normal TSHD São Jorge
14/04/2021 55 13:30 15:52 2:22 Berço Interno 1:10 00:29 Normal TSHD São Jorge
14/04/2021 56 15:52 18:15 2:23 Berço Interno 1:24 00:27 Normal TSHD São Jorge
14/04/2021 57 18:15 19:56 1:41 Berço Interno 0:55 00:19 Normal TSHD São Jorge
14/04/2021 58 19:56 21:30 1:34 Berço Interno 1:04 00:15 Normal TSHD São Jorge
14/04/2021 59 21:30 23:15 1:45 Berço Interno 1:05 00:21 Normal TSHD São Jorge
14/04/2021 60 23:15 23:59 0:44 Berço Interno 0:44 00:00 Normal TSHD São Jorge
15/04/2021 60 0:00 1:00 1:00 Berço Interno 0:20 00:20 Sem operação Normal TSHD São Jorge
15/04/2021 61 1:00 2:48 1:48 Berço Interno 1:13 00:21 Normal TSHD São Jorge
15/04/2021 62 2:48 4:15 1:27 Berço Interno 1:00 00:12 Normal TSHD São Jorge
15/04/2021 63 4:15 7:00 2:45 Berço Interno 1:20 00:34 Normal TSHD São Jorge
15/04/2021 63 7:00 10:10 3:10 Berço Interno 00:00 00:00 Curso Normal TSHD São Jorge
15/04/2021 64 10:10 13:15 3:05 Berço Interno 0:59 00:33 Demora no acoplamento devido ao vento Vento forte TSHD São Jorge
15/04/2021 65 13:15 15:40 2:25 Berço Interno 1:01 00:32 Entrada de sujeira na bomba Normal TSHD São Jorge
15/04/2021 66 15:40 17:38 1:58 Berço Interno 1:02 01:33 Normal TSHD São Jorge
15/04/2021 67 17:38 19:39 2:01 Berço Interno 1:22 00:17 Normal TSHD São Jorge
15/04/2021 68 19:39 21:23 1:44 Berço Interno 1:03 00:10 Normal TSHD São Jorge
15/04/2021 69 21:23 23:06 1:43 Berço Interno 1:02 00:21 Normal TSHD São Jorge
15/04/2021 70 23:06 0:00 0:54 Berço Interno 0:54 00:00 Normal TSHD São Jorge
16/04/2021 70 0:00 0:40 0:40 Berço Interno 0:08 00:12 Normal TSHD São Jorge
16/04/2021 71 0:40 2:15 1:35 Berço Interno 1:01 00:13 Normal TSHD São Jorge
16/04/2021 72 2:15 3:51 1:36 Berço Interno 1:00 00:16 Normal TSHD São Jorge
16/04/2021 73 3:51 7:15 3:24 Berço Interno 1:24 00:30 Muito vento e passagem do ferry boat Vento forte TSHD São Jorge
16/04/2021 73 7:15 12:10 4:55 Berço Interno 00:00 00:00 Abastecimento (2750 Litros) Normal TSHD São Jorge
16/04/2021 74 12:10 14:20 2:10 Berço Interno 1:05 00:31 Normal TSHD São Jorge
16/04/2021 75 14:20 17:46 3:26 Berço Interno 2:17 00:00 Visita Leonardo Normal TSHD São Jorge
16/04/2021 75 17:46 21:24 3:38 Berço Interno 00:00 00:00 Parada para recolocar bomba Normal TSHD São Jorge
16/04/2021 76 21:24 22:53 1:29 Berço Interno 1:00 00:15 Normal TSHD São Jorge
16/04/2021 77 22:53 0:00 1:07 Berço Interno 1:02 00:00 Normal TSHD São Jorge
17/04/2021 77 0:00 0:20 0:20 Berço Interno 0:00 00:12 Normal TSHD São Jorge
17/04/2021 78 0:20 1:50 1:30 Berço Interno 1:01 00:11 Normal TSHD São Jorge
17/04/2021 79 1:50 3:16 1:26 Berço Interno 1:00 00:16 Normal TSHD São Jorge
17/04/2021 80 3:16 4:41 1:25 Berço Interno 0:59 00:14 Normal TSHD São Jorge
17/04/2021 81 4:41 7:26 2:45 Berço Interno 1:07 00:23 Normal TSHD São Jorge
17/04/2021 82 7:26 10:20 2:54 Berço Interno 1:29 00:45 Normal TSHD São Jorge
17/04/2021 83 10:20 10:38 0:18 Berço Interno 0:18 00:00 Normal TSHD São Jorge
17/04/2021 83 10:38 11:24 0:46 Berço Interno 00:00 00:00 Parada por ordem do porto e da bióloga Letícia Normal TSHD São Jorge
17/04/2021 83 11:24 13:20 1:56 Berço Interno 1:02 00:24 Normal TSHD São Jorge
17/04/2021 84 13:20 15:46 2:26 Berço Interno 1:18 00:45 Normal TSHD São Jorge
17/04/2021 85 15:46 17:55 2:09 Berço Interno 1:14 00:30 Normal TSHD São Jorge
17/04/2021 85 17:55 0:00 6:05 Berço Interno 00:00 00:00 Sem operação Normal TSHD São Jorge
18/04/2021 85 0:00 23:59 23:59 Berço Interno 0:00 00:00 Sem operação - batimetria Normal TSHD São Jorge
19/04/2021 85 0:00 7:00 7:00 Berço Interno 0:00 00:00 Sem operação Normal TSHD São Jorge
19/04/2021 86 7:00 13:48 6:48 Berço Interno 00:00 00:00 Parada aguardando melhoria do mau tempo e batimetria Mau tempo e vento TSHD São Jorge
19/04/2021 86 13:48 14:18 0:30 Berço Interno 0:30 00:00 Normal TSHD São Jorge
19/04/2021 86 14:18 0:00 9:42 Berço Interno 00:00 00:00 Parada aguardando melhoria do mau tempo Mau tempo e vento TSHD São Jorge
20/04/2021 86 0:00 7:00 7:00 Berço Interno 00:00 00:00 Parada assentamento do material para batimetria Chuva e vento TSHD São Jorge
20/04/2021 86 7:00 14:40 7:40 Berço Interno 00:00 00:00 Batimetria Chuva e vento TSHD São Jorge
20/04/2021 86 14:40 20:28 5:48 Berço Interno 0:55 00:40 Parada mecânico Chuva e vento TSHD São Jorge
20/04/2021 87 20:28 22:01 1:33 Berço Interno 1:02 00:15 Chuva e vento TSHD São Jorge
20/04/2021 88 22:01 23:30 1:29 Berço Interno 0:59 00:10 Chuva e vento TSHD São Jorge
20/04/2021 89 23:30 0:00 0:30 Berço Interno 0:30 00:13 Chuva e vento TSHD São Jorge
21/04/2021 89 0:00 0:57 0:57 Berço Interno 0:30 00:00 Chuva TSHD São Jorge
21/04/2021 90 0:57 2:30 1:33 Berço Interno 1:00 00:14 Manobra do ferry boat (20 min) Chuva TSHD São Jorge
21/04/2021 91 2:30 3:40 1:10 Berço Interno 1:00 00:12 Chuva TSHD São Jorge
21/04/2021 92 3:40 7:10 3:30 Berço Interno 1:33 00:32 Chuva TSHD São Jorge
21/04/2021 93 7:10 12:32 5:22 Berço Interno 1:00 00:32 Atrasou devido dificuldade de acoplamento Chuva TSHD São Jorge
21/04/2021 94 12:32 14:55 2:23 Berço Interno 1:02 00:48 Chuva TSHD São Jorge
21/04/2021 95 14:55 17:21 2:26 Berço Interno 1:06 00:44 Chuva TSHD São Jorge
21/04/2021 96 17:21 19:10 1:49 Berço Interno 1:04 00:25 Chuva TSHD São Jorge
21/04/2021 97 19:10 20:43 1:33 Berço Interno 1:00 00:15 Chuva TSHD São Jorge
21/04/2021 98 20:43 22:17 1:34 Berço Interno 1:02 00:18 Chuva TSHD São Jorge
21/04/2021 99 22:17 22:44 0:27 Berço Interno 0:58 00:15 Chuva TSHD São Jorge
21/04/2021 100 22:44 0:00 1:16 Berço Interno 1:16 00:00 Chuva TSHD São Jorge
22/04/2021 100 0:00 1:06 1:06 Berço Interno 0:43 00:11 Normal TSHD São Jorge
22/04/2021 101 1:06 2:26 1:20 Berço Interno 0:59 00:09 Normal TSHD São Jorge
22/04/2021 102 2:26 4:00 1:34 Berço Interno 0:59 00:19 Normal TSHD São Jorge
22/04/2021 103 4:00 7:05 3:05 Berço Interno 1:18 00:29 Normal TSHD São Jorge
22/04/2021 104 7:05 9:14 2:09 Berço Interno 1:01 00:37 Normal TSHD São Jorge
22/04/2021 105 9:14 11:10 1:56 Berço Interno 0:55 00:32 Normal TSHD São Jorge
22/04/2021 106 11:10 13:30 2:20 Berço Interno 1:04 01:03 Atrasou devido espera por anel do acoplamento Normal TSHD São Jorge
22/04/2021 107 13:30 15:18 1:48 Berço Interno 1:00 00:19 Normal TSHD São Jorge
22/04/2021 108 15:18 17:12 1:54 Berço Interno 1:00 00:24 Normal TSHD São Jorge
22/04/2021 109 17:12 18:44 1:32 Berço Interno 1:03 00:14 Normal TSHD São Jorge
22/04/2021 110 18:44 20:50 2:06 Berço Interno 1:31 00:22 Troca caxeta da bomba Normal TSHD São Jorge
22/04/2021 110 20:50 23:59 3:09 Berço Interno 00:00 00:00 Sem operação Normal TSHD São Jorge
23/04/2021 110 0:00 7:27 7:27 Berço Interno 00:00 00:00 Sem operação Normal TSHD São Jorge
23/04/2021 111 7:27 9:15 1:48 Berço Interno 1:00 00:23 Arrumando a corrente da draga Normal TSHD São Jorge
23/04/2021 112 9:15 11:03 1:48 Berço Interno 1:00 00:21 Normal TSHD São Jorge
23/04/2021 113 11:03 13:30 2:27 Berço Interno 1:19 00:34 Normal TSHD São Jorge
23/04/2021 114 13:30 15:30 2:00 Berço Interno 1:00 00:26 Normal TSHD São Jorge
23/04/2021 115 15:30 17:22 1:52 Berço Interno 1:00 00:29 Normal TSHD São Jorge
23/04/2021 116 17:22 18:49 1:27 Berço Interno 0:58 00:15 Normal TSHD São Jorge
23/04/2021 117 18:49 21:20 2:31 Berço Interno 1:26 00:32 Normal TSHD São Jorge
23/04/2021 117 21:20 23:59 2:39 Berço Interno 00:00 00:00 Sem operação Normal TSHD São Jorge
24/04/2021 117 0:00 7:20 7:20 Berço Interno 00:00 00:00 Sem operação Normal TSHD São Jorge
24/04/2021 118 7:20 9:10 1:50 Berço Interno 1:07 00:18 Normal TSHD São Jorge
24/04/2021 119 9:10 10:56 1:46 Berço Interno 0:55 00:25 Normal TSHD São Jorge
24/04/2021 120 10:56 12:56 2:00 Berço Interno 1:07 00:23 Normal TSHD São Jorge
24/04/2021 121 12:56 14:48 1:52 Berço Interno 1:03 00:18 Normal TSHD São Jorge
24/04/2021 122 14:48 16:50 2:02 Berço Interno 0:57 00:30 Normal TSHD São Jorge
24/04/2021 123 16:50 18:40 1:50 Berço Interno 0:55 00:30 Normal TSHD São Jorge
24/04/2021 123 18:40 23:59 5:19 Berço Interno 00:00 00:00 Sem operação Normal TSHD São Jorge
25/04/2021 123 0:00 23:59 23:59 Berço Interno 00:00 Batimetria e folga datripulação Normal TSHD São Jorge

DIREÇÃO DO CONTRATO FISCALIZAÇÃO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO
1

2

3

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DRAGAGEM  - DTA - CDSS                                OS: 12/01/2021

RDO - RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA 



DATA: 30/11/21

Dia Semana: terça-feira

Prazo Contr: 120

Dias: 323
Restam: -203

OS: 001
Data Ciclo Início Término Duração (h) Local Tempo Dragagem Tempo Bombeamento Encarregado Observação Condição Climática Operação

26/04/2021 123 0:00 7:24 7:24:00 Berço Interno 0:00 00:00 Agnaldo Bom TSHD São Jorge
26/04/2021 124 7:24 10:07 2:43:00 Berço Interno 1:05 00:38 Agnaldo Manobra de conexão do mangote (30 min) Bom TSHD São Jorge
26/04/2021 125 10:07 12:23 2:16:00 Berço Interno 0:53 00:47 Agnaldo Bom TSHD São Jorge
26/04/2021 126 12:23 14:24 2:01:00 Berço Interno 1:01 00:32 Agnaldo Bom TSHD São Jorge
26/04/2021 127 14:24 16:20 1:56:00 Berço Interno 0:56 00:24 Agnaldo Bom TSHD São Jorge
26/04/2021 128 16:20 18:23 2:03:00 Berço Interno 1:02 00:26 Agnaldo Tartaruga na área de dragegm (10 min) Bom TSHD São Jorge
26/04/2021 129 18:23 20:01 1:38:00 Berço Interno 0:59 00:20 Agnaldo Bom TSHD São Jorge
26/04/2021 130 20:01 21:27 1:26:00 Berço Interno 0:59 00:10 Agnaldo Bom TSHD São Jorge
26/04/2021 131 21:27 23:00 1:33:00 Berço Interno 0:58 00:19 Agnaldo Bom TSHD São Jorge
26/04/2021 132 23:00 0:00 1:00:00 Berço Interno 0:58 00:00 Agnaldo Bom TSHD São Jorge
27/04/2021 132 0:00 0:38 0:38:00 Berço Interno 0:00 00:20 Agnaldo Bom TSHD São Jorge
27/04/2021 133 0:38 2:05 1:27:00 Berço Interno 1:00 00:15 Agnaldo Bom TSHD São Jorge
27/04/2021 134 2:05 3:35 1:30:00 Berço Interno 0:03 00:12 Agnaldo Bom TSHD São Jorge
27/04/2021 135 3:35 5:13 1:38:00 Berço Interno 0:55 00:25 Agnaldo Bom TSHD São Jorge

27/04/2021 135 5:13 7:24 2:11:00 Atracada 0:00 0:00 Agnaldo Parada para manutenção da draga: verificação do óleo do hidráulico, arruela do motor 
hidráulico e aleternador do motor auxiliar

Bom TSHD São Jorge

27/04/2021 136 7:24 9:53 2:29:00 Berço Interno 0:58 00:48 Agnaldo Abordagem da marinha no despejo (30 min) Bom TSHD São Jorge
27/04/2021 137 9:53 12:23 2:30:00 Berço Interno 1:02 00:46 Agnaldo Bom TSHD São Jorge
27/04/2021 138 12:23 14:24 2:01:00 Berço Interno 0:57 00:21 Agnaldo Bom TSHD São Jorge
27/04/2021 139 14:24 16:58 2:34:00 Berço Interno 1:01 00:38 Agnaldo Bom TSHD São Jorge
27/04/2021 140 16:58 19:40 2:42:00 Berço Interno 1:52 00:20 Agnaldo Bom TSHD São Jorge
27/04/2021 141 19:40 21:11 1:31:00 Berço Interno 1:00 00:15 Agnaldo Bom TSHD São Jorge
27/04/2021 142 21:11 22:35 1:24:00 Berço Interno 0:59 00:12 Agnaldo Bom TSHD São Jorge
27/04/2021 143 22:35 23:59 1:24:00 Berço Interno 0:55 00:21 Agnaldo Bom TSHD São Jorge
28/04/2021 143 0:00 0:06 0:06:00 Berço Interno 0:00 00:00 Agnaldo Bom TSHD São Jorge
28/04/2021 144 0:06 1:27 1:21:00 Berço Interno 0:59 00:12 Agnaldo Bom TSHD São Jorge
28/04/2021 145 1:27 2:51 1:24:00 Berço Interno 0:58 00:14 Agnaldo Bom TSHD São Jorge
28/04/2021 146 2:51 4:40 1:49:00 Berço Interno 0:59 00:30 Agnaldo Bom TSHD São Jorge
28/04/2021 146 4:40 18:00 13:20:00 Atracada 00:00 00:00 Agnaldo Troca da boca de dragagem Bom TSHD São Jorge
28/04/2021 147 18:00 19:55 1:55:00 Berço Interno 1:00 00:14 Agnaldo Bom TSHD São Jorge
28/04/2021 148 19:55 21:45 1:50:00 Berço Interno 0:54 00:27 Agnaldo Bom TSHD São Jorge
28/04/2021 148 21:45 23:59 2:14:00 Atracada 00:00 00:00 Agnaldo Sem operação Bom TSHD São Jorge
29/04/2021 148 0:00 7:25 7:25:00 Atracada 0:00 00:00 Agnaldo Sem operação Bom TSHD São Jorge
29/04/2021 149 7:25 9:30 2:05:00 Berço Interno 1:02 00:23 Agnaldo Bom TSHD São Jorge
29/04/2021 150 9:30 11:19 1:49:00 Berço Interno 0:34 00:30 Agnaldo Manobra balsa (20 min) Bom TSHD São Jorge

29/04/2021 151 11:19 14:39 3:20:00 Berço Interno 1:11 00:29 Agnaldo Manobra balsa na saída para o despejo (20 min);                                      Retirada do 
intermediário para solda de nova peça, em ângulo (40 min)

Bom TSHD São Jorge

29/04/2021 152 14:39 18:34 3:55:00 Berço Interno 2:13 00:26 Agnaldo Montagem intermediário (40 min) Bom TSHD São Jorge
29/04/2021 153 18:34 20:08 1:34:00 Berço Interno 0:56 00:16 Agnaldo Bom TSHD São Jorge
29/04/2021 154 20:08 22:13 2:05:00 Berço Interno 1:02 00:18 Agnaldo Bom TSHD São Jorge
29/04/2021 155 22:13 23:59 1:46:00 Berço Interno 0:59 00:18 Agnaldo Bom TSHD São Jorge
30/04/2021 155 0:00 0:05 0:05:00 Berço Interno 00:00 00:00 Agnaldo Bom TSHD São Jorge
30/04/2021 156 0:05 2:20 2:15:00 Berço Interno 1:05 01:04 Agnaldo Vento e flutuanate arrastando Vento TSHD São Jorge
30/04/2021 156 2:20 7:40 5:20:00 Atracada 0:00 00:00 Agnaldo Vento impossibilitou acoplamento Vento TSHD São Jorge
30/04/2021 157 7:40 9:38 1:58:00 Berço Interno 1:10 00:10 Agnaldo Bom TSHD São Jorge
30/04/2021 158 9:38 12:00 2:22:00 Berço Interno 1:11 00:19 Agnaldo Bom TSHD São Jorge
30/04/2021 159 12:00 14:00 2:00:00 Berço Interno 1:01 00:10 Agnaldo Bom TSHD São Jorge
30/04/2021 160 14:00 15:49 1:49:00 Berço Interno 1:03 00:17 Agnaldo Bom TSHD São Jorge
30/04/2021 161 15:49 18:02 2:13:00 Berço Interno 1:11 00:14 Agnaldo Bom TSHD São Jorge
30/04/2021 162 18:02 21:12 3:10:00 Berço Interno 2:14 00:25 Agnaldo Bom TSHD São Jorge
30/04/2021 163 21:12 23:13 2:01:00 Berço Interno 1:00 00:25 Agnaldo Bom TSHD São Jorge
30/04/2021 164 23:13 23:59 0:46:00 Berço Interno 0:46 00:00 Agnaldo Bom TSHD São Jorge
01/05/2021 164 0:00 01:00 1:00:00 Berço Interno 0:11 00:18 Agnaldo Bom TSHD São Jorge
01/05/2021 165 1:00 03:00 2:00:00 Berço Interno 1:03 00:19 Agnaldo Bom TSHD São Jorge
01/05/2021 166 3:00 07:23 4:23:00 Berço Interno 1:04 00:40 Agnaldo Bom TSHD São Jorge
01/05/2021 167 7:23 09:40 2:17:00 Berço Interno 1:14 00:15 Agnaldo Bom TSHD São Jorge
01/05/2021 168 9:40 12:02 2:22:00 Berço Interno 1:20 00:16 Agnaldo Bom TSHD São Jorge
01/05/2021 169 12:02 14:32 2:30:00 Berço Interno 1:33 00:23 Agnaldo Bom TSHD São Jorge
01/05/2021 170 14:32 16:50 2:18:00 Berço Interno 1:15 00:24 Agnaldo Bom TSHD São Jorge
01/05/2021 170 16:50 23:59 7:09:00 Atracada 00:00 00:00 Agnaldo Sem operação Bom TSHD São Jorge
02/05/2021 170 0:00 23:59 23:59:00 Atracada 00:00 00:00 Agnaldo Batimetria no período da manhã Bom TSHD São Jorge

DIREÇÃO DO CONTRATO FISCALIZAÇÃO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO
1

2

3

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DRAGAGEM  - DTA - CDSS                                OS: 12/01/2021

RDO - RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA 
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Anexo 4: Documento 2 em resposta ao Item 3.3.1 da Manifestação Técnica 
nº 3/2021-UT-CARAGUATATUBA-SP/SUPES-SP do IBAMA 

 



Documento 2 em resposta ao Item 3.3.1 da Manifestação Técnica nº 3/2021-UT-CARAGUATATUBA-SP/SUPES-SP do IBAMA.

Representantes Contato Grupo(s) que 
pertence

Relação com a pesca? Local de moradia?
Acesso à tecnologia 
para participação de 

reuniões?

Qual tipo de 
Internet?

 Já participou de 
reuniões online?

 Como a pessoa foi contactada?

Raquel Garcia 12 982960089 1 Compradora de peixes para o seu restaurante Araça Sim Wi-fi Sim Busca ativa
Neemias Borge 12 981992805 1 e 2 Pescador Araça Sim 4G Sim Busca ativa

Humberto Sales 12 997604532 1 e 2 Pescador Araça Sim 4G Sim (Treinamento 
PEA Porto) Contato prévio através do PEA

Izaneide Sales 12 981614881 1 e 2 Liderança Comunitária Varadouro Sim Wi-fi Sim Contato prévio através do PEA
José Salinas 12982225025 1 e 2 Pescador Araça Sim Wi-fi Sim Bola de neve
Janice Salinas 12 982269364 1 Marido é pescador (esposa José Salinas Araça Sim Wi-fi Sim Contato prévio através do PEA
Pedro Borges 12 991134747 1 e 2 Pescador Praia Preta Não Sem acesso Sim Contato prévio através do PEA
Cecília Borges 12 99102-0408 1 Representante da Pesca e do Araçá Araçá Sim Wi-fi Sim Busca ativa
Elessandro 12 981355553 2 Pescador. Rancho no Deotado Araçá Sim Wi-fi Sim Contato prévio através do PEA
Everaldo Alves de Oliveira 12 982423990 1 e 2 Pescador Varadouro Sim 3G Não Busca ativa
Everson Alvez de Oliveirva 12 982423990 2 Pescador Varadouro Não 3G Não Busca ativa
Israel Souza de Freitas 12 99123-4917 1 e 2 Pescador Araçá Sim Wi-fi Sim Busca ativa
Giovani Rodrigues de Oliveira 12 982426288 2 Pescador. Possui rancho no Araçá. Araçá Sim 4G Não Busca ativa
Janice Teixeira Borges 12 981228673 1 Esposa do pescador Pedro Ruivo Varadouro Não Sem acesso Sim Contato prévio através do PEA
Evaldo Pereira 12996551597 2 Representante da Pesca. Caiçara tradicional Itatinga Sim Wi-fi Não Contato prévio através do PEA
Fernando Bueno 12 991928150 2 Pescador Itatinga Sim 4G Sim Bola de neve

José Belmiro 12 997387794 2 Pescador artesanal, trabalha com manutenção de 
barco no Araçá

Centro de São Sebastião Sim Wi-fi Sim
Bola de neve

Luiz Carlos dos Santos (Cadeco) 12 996187961 1 e 2
Pesca como expressão cultural, ex-fiscal ambiental e 
ex-funcionario do dep. de pesca da prefeitura Varadouro Sim Wi-fi Sim

Bola de neve
Teotonio Nobre de Jesus (Totó) 12 981992805 2 Pescador tradicional Araçá Não Sem acesso Não Contato prévio através do PEA
Valeriano de Jesus Junior 12 982500544 1 e 2 Pescador Araça Não Sem acesso Não Bola de neve
Rafael Santos Correia 12 982383738 2 Pescador Guaecá Não Wi-fi Não Bola de neve
Moacir Borges 12 981992805 2 Pescador tradicional Araçá Não Sem acesso Não Bola de neve

Joyce Michelucci 12 98305-3406 1 Ativista do meio ambiente Centro de São Sebastião Sim Wi-fi Sim Contato prévio através do PEA
Conceição Sant'anna 12 98127-3227 1 Moradora integrante do "projeto de revitalização Praia do Deodato Não Wi-fi ? Bola de neve

Eliete Freitas 12 99129-4520 1 Moradora integrante do "projeto de revitalização do 
Deodato"

Praia do Deodato Sim Wi-fi Sim (Treinamento 
PEA Porto) Bola de neve

Dilza 12 99202-0813 1 Moradora integrante do "projeto de revitalização do 
Deodato"

Praia Deodato Não Wi-fi Sim Bola de neve
Rodrigo Tude 12 98157-8875 1 Família Deodato Santana Varadouro Sim Wi-fi Sim Bola de neve
Rafael Dos Santos Neves 12 99238-0518 2 Pescador Ilhabela Sim Wi-fi Sim Bola de neve
Kenner Neiva 12 997849665 2 Representante da Pesca Ilhabela Sim Wi-fi Sim Contato prévio através do PEA
Felipe Caranha 12 981533569 2 Pescador e representante da Pesca Ilhabela Sim Wi-fi Sim Bola de neve

Categoria Entidade
Grupo que 
representa Contato Como o grupo foi mapeado?

Associação de Pesca
Colônia de Pesca Z-14 
(São Sebastião) 2 coloniapesca@hotmail.com Diagnóstico partcipativo PEA 2012

Associação de Pesca

Associação dos 
Pescadores Artesamais 
e Proprietário de 
embarcações de turismo 

2 eduhipolito@uol.com.br Busca ativa

Associação de Pesca
Associação Pescadores 
de Boiçucanga (São 
Sebastião)

2 associacao.pescadoresboissucanga@hotmail.com Contato prévio com o PEA

Associação de Pesca
Associação do Pescador 
Artesanal de Ilhabela 2 Busca ativa

Associação de Pesca
Colônia de Pescadores 
Z-06 “Senador 
Vergueiro” (Ilhabela)

2 colz6@speedmax.com.br Diagnóstico partcipativo PEA 2012

Associação de Pesca
Colônia de Pescadores 
Z-01 “José Bonifácio” 
(Ilhabela)

2 Busca ativa

LISTAGEM DOS INTREGRANTES DOS GRUPOS-ALVO DO PEA E PCS_DRAGAGEM_CDSS 

(12) 98114-1438

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 09/07/2021

GRUPO 1 - Moradores da área adjacente ao Porto: comunidades da Enseada do Araçá, Praia do Deodato e parte inferior do bairro do Varadouro.
GRUPO 2 - Pescadores de São Sebastião e Ilhabela.

Lista integrantes dos Grupos 1 e 2  diretamente envolvidos nas atividades do PEA

Lista entidades representativas dos Grupos 2 que receberão notificações e informativos do PCS da dragagem de manutenção 

Representante Contato do representante

Presidente Rafael Cliecliquet Luciano (12) 99711-4331

Presidente Eduardo Hipolito (12) 99714-3701

(12) 99760-0803Presidente José Carlos dos Santos

Presidente Benedita Aparecida Leite Costa



Categoria Entidade E-mail Representante Contato do representante Como a entidade foi 
mapeada?

Órgão fiscalizador Grupo de atuação especial de defesa do meio ambiente do Litoral 
Norte (GAEMA – LN) – Ministério Público 

gaemaln@mpsp.mp.br Tadeu Badaro tadeubadaro@mpsp.mp.br Solcitação de adesão

Órgão fiscalizador Unidade Técnica do IBAMA em Caraguatatuba esregcaraguatatuba.sp@ibama.gov.br Leonardo Teixeira / Pedro Koehler leonardo.teixeira@ibama.gov.br / 
pedro.koehler@ibama.gov.br

Contato prévio com o PEA

Comitê/Comisão Comitê de Bacias Hidrográficas Litoral Norte (CBHLN) comunicacao.cbhln@gmail.com - - Contato prévio com o PEA

Comitê/Comisão Conselho Municipal de Meio Ambiente de Ilhabela cmma.ilhabela@litoralnortesustentavel.org.br - - Busca ativa

Comitê/Comisão Conselho Municipal de Meio Ambiente de São Sebastião comam@saosebastiao.sp.gov.br - - Busca ativa

Órgão municipal Secretaria de Meio Ambiente de São Sebastião semam@saosebastiao.sp.gov.br - - Contato prévio com o PEA

Órgão municipal Departamento de Pesca da Prefeitura de São Sebastião departamentopesca@gmail.com Felippe Postuma felippepostuma@alumni.usp.br Contato prévio com o PEA

Órgão municipal Secretaria de Meio Ambiente de Ilhabela meioambiente@ilhabela.sp.gov.br Xico Graziano secretario.meioambiente@ilhabela.sp.gov.br Busca ativa

Ógão municipal Departamento de Pesca da Prefeitura de Ilhabela Cristiano Fernandes cristiano.fernandes@live.com Busca ativa

Unidade de Conservação Área de Proteção Ambiental Marinha Litoral Norte (APAMLN) apamarlitoralnorte@gmail.com - - Contato prévio com o PEA

Unidade de Conservação Parque Estadual da Serra do Mar Núcleo (PESM) – Núcleo de São 
Sebastião

pesm.saosebastiao@fflorestal.sp.gov.br - - Contato prévio com o PEA

Unidade de Conservação Área de Relevante Interesse Ecológico de São Sebastião (ARIE-SS) ariesaosebastiao@fflorestal.sp.gov.br - - Contato prévio com o PEA

Unidade de Conservação Refúgio de Vida Silvestre do Arquipélago de Alcatrazes ngi.alcatrazes@icmbio.gov.br - - Contato prévio com o PEA

Unidade de Conservação Parque Estadual de Ilhabela (PEIb) peilhabela@fflorestal.sp.gov.br - - Contato prévio com o PEA

Instituição de ensino e 
pesquisa

Centro de Biologia Marinha da Universidade de São Paulo 
(CEBIMar - USP)

cebimar@usp.br  Cláudio Gonçalves Tiago  clgtiago@usp.br Contato prévio com o PEA

Instituição de ensino e 
pesquisa

Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo (IO - USP) - Alexander Turra turra@usp.br Bola de neve

Categoria Entidade E-mail Representante Contato do representante Como a entidade foi 
mapeada?

Instituto/ONG Instituto Argonauta institutoargonauta@gmail.com - - Contato prévio com o PEA

Instituto/ONG Instituto Conservação Costeira (ICC) contato@icc.eco.br - - Contato prévio com o PEA

Instituto/ONG Instituto Terra e Mar (ITM) terraemar.sseb@gmail.com - - Contato prévio com o PEA

Instituto/ONG Instituto Supereco coordenacao.ea@supereco.org.br / 
supereco@supereco.org.br

- - Contato prévio com o PEA

Programa ambiental Projeto de Educação Ambiental Costa Verde comunica.uobs@petrobras.com.br - - Contato prévio com o PEA

Empresa privada Flow Desenvolvimento Sustentável - Tatiana Prestes de Barros Araujo tatiana@flowdesenvolvimentosustentavel.com Solcitação de adesão

ENTIDADES AMBIENTALISTAS

Documento 2 em resposta ao Item 3.3.1 da Manifestação Técnica nº 3/2021-UT-CARAGUATATUBA-SP/SUPES-SP do IBAMA.
LISTAGEM DOS INTEGRANTES DOS GRUPOS-ALVO DO PEA E PCS_DRAGAGEM_CDSS 

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 09/07/2021

GRUPO 6 - Poder público e entidades ambientalistas.

PODER PÚBLICO
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Anexo 5: Documento 1 em resposta ao Item 3.3.1 da Manifestação Técnica nº 
3/2021-UT-CARAGUATATUBA-SP/SUPES-SP do IBAMA. 
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Documento 1 em resposta ao Item 3.3.1 da Manifestação Técnica nº 3/2021-UT-

CARAGUATATUBA-SP/SUPES-SP do IBAMA. 

 

A Manifestação Técnica nº 3/2021-UT-CARAGUATATUBA-SP/SUPES-SP do IBAMA 

retoma a solicitação de apresentação da lista mínima dos integrantes das ações 

socioambientais vinculadas à autorização da dragagem de manutenção do Porto de São 

Sebastião. A avaliação do órgão concluiu que a lista estava incompleta e carecia de maior 

detalhamento dos participantes incluídos. Este documento responde o item 3.3.1. da 

manifestação técnica e apresenta: (a) a lista mínima atual de integrantes dos públicos-alvo 

1, 2 e 6; (b) as abordagens de mobilização dos públicos-alvo 1, 2 e 6; (c) a indicação e 

justificativa sobre o foco das ações do PEA com integrantes do grupo 1 e 2 da região da Baía 

do Araçá; e (d) a indicação da abrangência do PCS. 

 

1. Listagem mínima dos integrantes dos grupos-alvo 1, 2 e 6 do PEA e PCS 

A lista mínima dos participantes dos grupos 1, 2 e 6 foi atualizada quanto às 

informações dos participantes e tem sido constantemente alimentada com novos integrantes. 

Essa lista encontra-se em uma planilha enviada como Anexo 1 deste relatório. 

A lista de integrantes do Grupo 1 e 2 é unificada, pois muitos dos integrantes são 

identificados como pertencentes aos dois grupos, conforme previamente esclarecido em 

outras oportunidades. A planilha dos Grupos 1 e 2 constante no Anexo 1 é dividida em duas 

seções. A “Lista integrantes dos Grupos 1 e 2 diretamente envolvidos nas atividades do PEA”, 

na qual consta a listagem dos indivíduos que têm participado ativamente das atividades do 

PEA até o momento da emissão deste documento e sobre os quais há um esforço de 

mobilização direcionado para o desenvolvimento das ações de educação ambiental, além da 

divulgação de quaisquer atividades e materiais produzidos pelo PCS. E a “Lista entidades 

representativas dos Grupos 1 e 2, que receberão notificações e informativos do PCS da 

dragagem de manutenção”, contém entidades que agrupam pessoas que fazem parte dos 

grupos 1 e 2 que não estão incluídas no recorte de atuação estabelecido pelo PEA, 

apresentado no item 3 deste documento. A inclusão dessas entidades representa os esforços 

para a fortalecer a abrangência do PCS. Esses grupos serão pontos focais para as 

notificações das ações e envio de boletins e materiais da comunicação social para 

repassarem aos seus integrantes. 

As suas listas serão atualizadas constantemente, com, pelo menos, uma atualização 

mensal. A última atualização antes da emissão desse documento ocorreu em 07/07/2021. 

 

2. Mobilização dos grupos 

2.1. Estratégias de mobilização Grupo 1 e 2 

Ações do PEA do monitoramento ambiental regular são realizadas desde outubro de 

2018, as quais conferiram ao longo do tempo processos de aproximação, mobilização e 

engajamento de parte de moradores do entorno do Porto (Grupo 1) e de parte dos pescadores 

da baía do Araçá (Grupo 2).  
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A mobilização social, com o apoio das lideranças comunitárias e membros dos Grupos 

1 e 2 atuantes nas ações do PEA, através da ferramenta whatsapp foi a estratégia priorizada 

em virtude dos riscos inerentes à pandemia do coronavírus.  

A ampliação da mobilização teve intuito de incluir no grupo de whatsapp (CS 

DRAGAGEM SS - emoji vara de pescar) o maior número de moradores e pescadores 

possível. Para alcançar esse objetivo específico, foi adotado o método bola de neve, o qual 

é aplicado em contextos de trabalhos de análise qualitativa, visando alcançar grupos de difícil 

acesso, usando redes de referência (Vinuto,  2014). Este método demanda apoio de 

“informantes-chave”, que, no contexto dos Grupos 1 e 2, são lideranças e pessoas ativas no 

território.  

O primeiro contato com esses atores, os "informantes-chave", ocorreu através de 

ligações e reuniões. Estes foram os primeiros participantes do grupo de whatsapp, que, em 

um segundo momento, incluíram no grupo mais membros da comunidade e pescadores. A 

estes novos membros do grupo foi solicitado a inclusão de mais pessoas do seu núcleo social 

e assim por diante, conforme preconizado pelo método. O resultado desse esforço foi a 

inclusão de 34 participantes no grupo de whatsapp. 

No entanto, para o Ibama, o diagnóstico participativo realizado pela Fundespa em 

2012 traz informações de representantes e organizações que poderiam compor o grupo, 

garantindo "a representatividade mínima de cada setor impactado pela atividade". Neste 

contexto, afirma que: 

"Havia a expectativa do convite e participação de representantes dos grupos-

alvo que já tivessem feito parte de ações do PEA em outras oportunidades. 

Contudo, aparentemente, não foi utilizada uma lista prévia de atores-chave, 

mas sim de um expediente de convites e indicações de participantes realizado 

exclusivamente via WhatsApp. A avaliação do processo de mobilização e 

comunicação social das ações relacionadas a dragagem possibilitou concluir 

que a execução do PEA e PCS do Porto de São Sebastião apresentam falhas 

e não vem sendo executados em alinhamento com as diretrizes para a 

elaboração e execução de programas de educação ambiental no licenciamento 

federal." 

Diante de tal constatação, esforços serão envidados com o intuito de ampliar ainda 

mais a participação dos grupos sociais em questão. Tais esforços se darão em dois 

momentos: 1. apreciação do diagnóstico participativo realizado pela Fundespa em 2012; 2. 

emprego de metodologia adicional, a busca ativa. 

A busca ativa visa alcançar as pessoas que não conseguem ter seus direitos 

respeitados, no contexto do licenciamento do Porto de São Sebastião, pessoas que não 

tiveram acesso à informação sobre a dragagem. Segundo Peres e Bauer (2017), não existe 

uma única maneira ou ferramenta para realizar a busca ativa. Palestras, atividades 

socioeducativas, visitas domiciliares e cruzamento de bases de dados são algumas maneiras 

apontadas pelos autores. Esta última, o cruzamento de bases de dados, ocorrerá com a 

apreciação do diagnóstico participativo do PEA de 2012, que será sucedido por contatos 

telefônicos, e-mails e, em última instância, em razão dos riscos da pandemia, visitas aos 
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domicílios. Palestras e atividades socioeducativas são praticadas no PEA do monitoramento 

regular e poderão ser utilizadas na busca ativa de membros da comunidade e pescadores. 

Essa busca ativa converge com as ações de organização comunitária que estão em 

curso. São ações promovidas pelo PEA Dragagem em parceria com o PEA Costa Verde, que 

visam desenvolver um processo de mobilização social para incentivar a participação nas 

atividades do PEA, identificar os conflitos entre as lideranças presentes no território, debater 

formas de contornar ou amenizar esses conflitos e mapear novas lideranças. 

2.2. Abordagem de mobilização Grupo 6 

A mobilização do Grupo 6 foi realizada a partir de três estratégias para inclusão de 

instituições que poderiam ter interesse em participar das ações do PEA ou, pelo menos, em 

receber os materiais de divulgação do PCS, conforme descrito abaixo: 

(a) Compilação de instituições do poder público e entidades ambientalistas 

previamente relacionadas com o PEA regular do Porto: foram acessadas 

as listagens de instituições que participaram de outras ações do PEA do Porto, 

ações educativas e o workshop para divulgação dos resultados do 

monitoramento ambiental realizado em 2020. Não há indicativo de entidades 

do poder público e ambientalistas no Diagnóstico Participativo do PEA 

(Fundespa, 2012). Essas instituições mapeadas foram contatadas e, quando 

houve interesse, foram incluídas no grupo de WhatsApp do Grupo 6; 

(b) Busca ativa por instituições do poder público e entidades ambientalistas 

da região que potencialmente se interessariam por participar: uma 

varredura de instituições locais e regionais que pudessem se interessar pelo 

processo foi realizada e elas foram incluídas na lista. Esse formato de busca 

levou a inclusão, principalmente, de órgãos gestores de unidades de 

conservação, que são abundantes na região.  

(c) Inclusão de entidades que aderiram ao processo: algumas entidades 

aderiram ao processo voluntariamente, contatando a equipe executora ou se 

manifestando em espaços participativos, pelo interesse em entender e debater 

as ações dos programas socioambientais associados à dragagem. Essas 

instituições também foram incluídas na listagem de instituições que são 

convidadas para participar das ações do PEA e que são notificadas sobre 

reuniões do PCS. 

Reforça-se que a inclusão das entidades e/ou de seus representantes na lista de 

integrantes indica que esses grupos foram acessados e recebem notificações e convites via 

e-mail, quando disponibilizado, e não garante que a entidade esteja ativa no processo ou 

participa do grupo de WhatsApp. 
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3. Foco do PEA na comunidade do Araçá 

O Grupo 2 do PEA da Dragagem consiste em pescadores de São Sebastião e 

Ilhabela. No entanto, decidiu-se direcionar as ações de Educação Ambiental aos integrantes 

deste grupo que estão mais suscetíveis aos possíveis impactos das atividades de dragagem, 

ou seja, os pescadores que trabalham e/ou moram na Baía do Araçá. Essa escolha foi 

baseada na Instrução Normativa nº 2 do IBAMA (2012), Artigo 3º §3, que dispõe: 

“O PEA deverá ter como sujeitos prioritários da ação educativa os grupos 

sociais em situação de maior vulnerabilidade socioambiental impactados pela 

atividade em licenciamento, sem prejuízo dos demais grupos potencialmente 

impactados. ” 

Muitos pescadores que habitam e/ou pescam na baía do Araçá estão em situação de 

vulnerabilidade socioambiental e também são aqueles que podem ser diretamente afetados 

por possíveis impactos ambientais oriundos das obras de dragagem de manutenção, devido 

à proximidade do Araçá em relação ao Porto. 

Dessa forma, não estão sendo feitas atividades educativas dentro do PEA da 

Dragagem com outros grupos de pescadores (Costa Sul e Norte de São Sebastião e Ilhabela). 

Como forma de diminuir os prejuízos dessa restrição de atuação, por não serem sujeitos das 

ações do PEA da dragagem, está sendo feito um esforço para garantir que outros grupos que 

podem ser considerados parte do Grupos 2 se mantenham informados do andamento das 

obras e dos programas de monitoramento por meio das divulgações do PCS das obras de 

dragagem. 

4. Abrangência do PCS 

A Manifestação Técnica no 3/2021-UT-CARAGUATATUBA-SP/SUPES-SP do IBAMA 

reforça que:  

“O PCS aprovado para a dragagem indica que as ações de comunicação serão 

focadas nos principais atores impactados pela atividade e que a seleção dos 

participantes terá como base os grupos-alvo levantados no âmbito do PEA. Os 

grupos-alvo do PEA foram levantados a partir de um diagnóstico participativo 

realizado pela FUNDESPA, em 2012, e contou com a realização de 

entrevistas, a aplicação de mais de 360 questionários e a confecção de três 

mapas verdes. Destaca-se que tal diagnóstico carece de atualização para que 

seja útil como referência ao PCS da dragagem.” 

Considerando o exposto, as limitações de atualização do diagnóstico nesse momento, 

as informações contidas no diagnóstico de 2012, as novas buscas realizadas para atualizar 

a lista de grupos e pessoas que poderiam acessar o conteúdo do PCS e as adaptações de 

conteúdos realizadas para diferentes públicos, indicaremos nesse documento as atualizações 

nas estratégias de divulgação que têm sido utilizadas pelo PCS como forma de alcançar 

diversos públicos de maneiras diferentes. As estratégias são descritas a seguir: 

(a) Comunicação focada nos principais atores impactados pela atividade: Os 

integrantes do Grupo 1 e 2 que residem na região da Baía do Araçá foram 
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mapeados, contatados e, quando do interesse, incluídos no grupo de WhatsApp 

criado para comunicação direta para esse público. Ali são divulgados boletins 

informativos, postagens de redes sociais, desenvolvidos debates e articuladas 

reuniões. É considerado o acesso mais direto com a equipe executora do PEA e 

PCS; 

(b) Comunicação focada em grupos e indivíduos do Grupo 2 que não residem 

nas imediações da Baía do Araçá: A comunicação com pescadores que não 

moram nas imediações da Baía do Araçá não estava sendo realizada. Contudo, 

entendeu-se que essas pessoas podem ter interesse em ser comunicados sobre 

o processo de dragagem visto que que a obra tem algum potencial de afetar a 

pesca local. Sendo assim, foi criada uma lista de entidades representativas de 

pescadores de São Sebastião e Ilhabela, como associações e colônias de pesca, 

baseada nos grupos identificados no Diagnóstico Participativo realizado pela 

FUNDESPA para o PEA em 2012 e em busca ativa de outras entidades não 

citadas no diagnóstico. Assim, esses grupos têm sido contactados para que se 

defina um canal para envio de comunicações, convites e materiais do PCS. 

Alguns grupos já demonstraram interesse, indicando e-mail de contato ou 

inserindo membros da equipe do PCS no grupo de WhatsApp da entidade. Dessa 

forma, essas entidades poderiam funcionar como multiplicadores dessas 

informações aos pescadores, visto que neste momento não seria possível realizar 

um processo de mobilização individual com os pescadores de todo território de 

São Sebastião e Ilhabela. 

(c) Comunicação focada no Grupo 6: A comunicação com as entidades que 

compõem o Grupo 6 tem sido feita por meio de grupo específico no WhatsApp, 

que agrupa representantes das entidades que tiveram interesse em participar, 

criado para comunicação direta para esse público. Além disso, todas as entidades 

do poder público e ambientalistas registradas na lista (Anexo 1) são notificadas 

via e-mail de ações específicas do PCS, como reuniões. 

(d) Comunicação de ampla divulgação: A comunicação de ampla divulgação tem 

sido aquela que se utiliza de canais virtuais para informar sobre aspectos do 

processo de dragagem. O site do Porto tem sido usado para divulgação de 

conteúdos como documentos relacionados ao processo de dragagem, 

cronograma de obras e notícias acerca da dragagem. Enquanto as redes sociais 

do Porto (Instagram e Facebook) têm sido usadas para informativos simples e 

sucintos, como anúncio de paralisação, definições breves sobre o processo de 

dragagem e os monitoramentos ambientais e curiosidades. 

(e) Canais de comunicação: Continuam ativos os canais de comunicação para  

sugestões, críticas e denúncias do Porto de São Sebastião, que podem ser 

utilizados por qualquer pessoa para requisitar informações ou realizar 

questionamentos sobre o processo de dragagem de manutenção (Fale Conosco, 

Denúncias e Ouvidora e telefones de contato). Além disso, o e-mail da Gerência 

de Meio Ambiente da Companhia tem sido divulgado para os grupos caso alguém 
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queira escrever sobre assunto específico da área ambiental. Sendo assim, há 

canais de comunicação disponíveis via site do Porto, telefone e e-mail. Esses 

canais podem ser acessados por meio do site do Porto e, sempre que possível, 

eles são divulgados juntos dos informes e boletins do PCS referentes à dragagem. 
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6. Anexo 

Anexo 1: Documento 2 em resposta ao Item 3.3.1 da Manifestação Técnica nº 

3/2021-UT-CARAGUATATUBA-SP/SUPES-SP do IBAMA. 
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Documento 3 em resposta ao Item 3.3.2 da Manifestação Técnica nº 3/2021-UT-

CARAGUATATUBA-SP/SUPES-SP do IBAMA 

 

Estratégia para a construção Participativa do Projeto de Monitoramento 

Ambiental Comunitário na Baía do Araçá 

1. Introdução 

A educação ambiental no âmbito do licenciamento ambiental federal tem como 

objetivo “promover a organização e contribuir para a participação qualificada nos 

processos decisórios sobre atividades que afetam a qualidade de vida, a gestão 

territorial e o meio ambiente” (Ibama, 2019). 

Para o desenvolvimento do Programa de Educação Ambiental (PEA) das obras 

de dragagem do Porto de São Sebastião, com o intuito de proporcionar à população 

afetada pelas obras (Grupos 1 e 2 do PEA) condições de exercer o controle social 

sobre essas atividades, foi feito um levantamento e análise de referenciais teóricos 

sobre projetos de base comunitária. Neste levantamento, verificou-se que nos 

diferentes trabalhos científicos sobre projetos de base popular analisados, como, 

Gomes da Silva (2016), Olival (2006), Raposo (2015), entre outros, a organização da 

sociedade civil é uma característica comum. Além disso, segundo Silva (2001), ações 

desse tipo de organização ou ações coletivas não se dão de forma espontânea e, sim, 

fazem parte de uma complexa e problemática construção social que sofre influência 

de diversos fatores e que necessitam de uma certa intencionalidade, em maior ou 

menor grau, para existirem. Ainda, segundo o autor, nada garante que uma vez 

formada uma organização popular, esta conseguirá manter-se ao longo do tempo. No 

caso da Comunidade da Baía do Araçá, é possível também analisar sua organização 

sob esses referenciais teóricos. 

Historicamente, a Comunidade do Araçá passou por diversos momentos de 

articulação e desarticulação. Em 2012, por exemplo, durante o Diagnóstico de 

Situação Socioambiental do PEA do Porto, verificou-se a existência de uma 

associação de bairro chamada Associação de Amigos do Mangue do Araçá, única 

organização formal do Araçá citada no documento (Fundespa, 2012). No entanto, 2 

anos depois, ocorreu o processo de construção do Plano de Desenvolvimento 

Sustentável (PLDS) da Baía do Araçá (2014 -2016) e essa Associação não é citada 

no documento final (Turra et al., 2016), tão pouco foi mencionada por integrantes da 

comunidade em ações do PEA entre 2019 e 2021. 

Em relação ao PLDS, para elaborá-lo, foi feita uma intensa mobilização 

comunitária que contribuiu para uma representativa participação de integrantes da 

Comunidade do Araçá junto a entidades ambientalistas e representantes do poder 
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público, de modo que diferentes grupos foram constituídos. Neste processo, foi 

instituído o Grupo de Trabalho (GT) do Araçá, formado no âmbito do Conselho Gestor 

da Área de Proteção Ambiental Marinha do Litoral Norte (APAMLN) (Turra et al., 2016) 

e também foi formado o grupo Guardiões do Araçá. Segundo informações de 

integrantes da equipe gestora da APAMLN, o GT Araçá encontra-se desativado desde 

2017 e o grupo Guardiões do Araçá atualmente é somente um grupo do aplicativo 

WhatsApp com diversos integrantes que não são da comunidade e também não são 

feitas reuniões regulares do grupo. 

Já em 2019, a aproximação do PEA junto à Comunidade do Araçá foi 

significativa e diversos membros da comunidade participaram das atividades do 

Programa, conforme apresentado no relatório anual de 2019 (CDSS, 2020). No 

entanto, em 2020, a mesma equipe realizou ações de mobilização social para 

desenvolver atividades coletivas junto a pescadores e moradores do Araçá e houve 

baixa participação da comunidade nessas atividades, conforme apresentado no 

relatório anual de 2020 (CDSS, 2021).  

Como forma de contornar essa problemática de desorganização, no ano de 

2021, o PEA iniciou um trabalho com as crianças do Araçá, que logo foi interrompido 

pela situação sanitária estabelecida em São Sebastião a partir de março deste ano.  

Este breve histórico da organização comunitária do Araçá demonstra que, 

possivelmente, não existe uma organização oficial, atuante e representativa à frente 

da Comunidade do Araçá e que, portanto, é extremamente complicado desenvolver 

uma ação coletiva com essa comunidade. Diante desta situação, desde 2019 um dos 

focos das ações do PEA junto à pescadores e moradores da Baía do Araçá, tem sido 

contribuir para o desenvolvimento desse tipo de organização, para que, desta forma, 

a comunidade possa exercer um controle social diante dos vetores socioambientais 

que exercem pressão na Baía. 

Com o intuito de dar continuidade à relação iniciada com moradores e 

pescadores do Araçá, em março de 2021, a equipe do PEA reinicia ações de 

mobilização social e organização comunitária com estes grupos, no entanto, desta 

vez, através do PEA das obras de dragagem de manutenção do Porto de São 

Sebastião e com enfoque no desenvolvimento de um monitoramento ambiental 

comunitário. Vale ressaltar que esse processo tem sido feito em parceria com o 

Projeto de Educação Ambiental Costa Verde, condicionante da exploração de 

petróleo e gás da Petrobrás. 

A dragagem de manutenção do Porto de São Sebastião é uma atividade 

prevista na Licença de Operação (LO) atual do Porto, L.O. 1508/2020. Porém, para 

execução dessas obras, se faz necessário um pedido de autorização pelo 

empreendimento junto ao órgão ambiental fiscalizador, no caso do Porto, o IBAMA. 
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Neste rito do licenciamento ambiental federal, o empreendimento apresenta como 

será o funcionamento das obras e o órgão estipula, através de pareceres técnicos, 

quais as condicionantes necessárias. 

A partir da solicitação de execução de dragagem de manutenção e do envio 

da primeira versão do Plano de Dragagem, o IBAMA emite o Parecer Técnico nº 

11/2020-UT-CARAGUATATUBA-SP/SUPES-SP, que define no item 4.2 Programa de 

Educação Ambiental que a Companhia deverá realizar um monitoramento 

colaborativo envolvendo os públicos-alvos dos grupos 1 (Moradores da área 

adjacente ao Porto: comunidades da Enseada do Araçá, Praia do Deodato e a parte 

inferior do bairro Varadouro) e 2 (Pescadores de São Sebastião e Ilhabela). A ideia 

foi apresentada juntamente com a apresentação do PEA na primeira reunião com 

esses públicos-alvo em 31/03 e resultou no interesse da comunidade entender como 

proceder um monitoramento ambiental comunitário. Um monitoramento comunitário 

pode ser caracterizado desde uma perspectiva geral da gestão de bens comuns e 

tomada de decisão por membros da comunidade (Lopes et al. 2021) até o 

monitoramento pontual de parâmetros ambientais, como qualidade de água 

(Figueirêdo et al., 2008). Por isso, houve a necessidade de fortalecer o debate entre 

os comunitários sobre que tipo de monitoramento era viável com base em seus 

interesses, capacidade e vontade de participação, parcerias e condições materiais de 

execução.  

Sendo assim, considerando a necessidade de mobilização e organização 

desses públicos e da necessidade de que essa comunidade compreenda as 

possibilidades de monitoramento ambiental comunitário para definir se e como 

querem desenvolver esse monitoramento, neste documento é apresentada a 

estratégia utilizada para conduzir esse processo, as etapas de ação e metodologias 

que vêm sendo utilizadas para fortalecer a participação comunitária e aproximar os 

integrantes dos públicos-alvo 1 e 2 de possibilidades de monitoramentos ambientais 

comunitários. 

2. Objetivo 

O objetivo deste projeto é desenvolver ações juntamente com os públicos-alvo 

1 e 2 do PEA que ofereçam subsídio técnico e organizativo para que os participantes 

tenham condições de compreender e construir de forma participativa uma proposta 

de monitoramento ambiental comunitário. 

3. Metodologia 

O processo é composto por três etapas marcadas por objetivos específicos, 

conforme apresentado na Tabela 1. 
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A primeira delas, a etapa de mobilização, encontra-se detalhadamente descrita 

no Documento 1 em resposta ao Item 3.3.1 da Manifestação Técnica nº 3/2021-UT-

CARAGUATATUBA-SP/SUPES-SP do IBAMA, mais especificamente no item 2.1: 

Estratégias de Mobilização Grupos 1 e 2. Portanto, neste documento, cabe apresentar 

as outras duas etapas metodológicas, compreendidas dentro de um ciclo de ações. 

A partir do acesso às pessoas e a fim de promover um movimento que permita 

com que a comunidade se articule para desenvolver, caso deseje, um monitoramento 

ambiental comunitário, a proposta metodológica utilizada é a realização de um Ciclo 

de Ações Participativas. Esse Ciclo contém duas etapas, uma de organização 

comunitária e uma de formação participativa, que têm sido desenvolvidas conforme 

os preceitos apresentados no Guia do Educador Ambiental Popular (2017), que visa 

fortalecer a participação cidadã do grupo. As atividades do Ciclo tem sido e 

continuarão sendo baseadas em metodologias e processos participativos, ou seja, 

garantindo que os integrantes se integrem e exerçam influência no decorrer do 

processo (Brozoato et al., 2015). O Ciclo tem sido realizado com adequações às 

metodologias de abordagem e formato devido às limitações impostas pela pandemia. 

Por exemplo, não é possível adequar o espaço do encontro de maneira ótima, como 

indica o Guia, pois as reuniões têm sido virtuais. 

Tabela 1. Etapas da interação com o PEA com os grupos 1 e 2. 

Etapa Ações/Objetivos 

Etapa de mobilização Etapa destinada a encontrar, acessar e mobilizar os membros das 

comunidades; a criação de vínculos e confiança; a reconhecer 

conflitos e a aproximar estes membros mapeados entre si, para que 

desta forma seja criado um grupo representativo, que possa ser 

integrado ao PEA da dragagem de manutenção. 

Etapa de organização 

comunitária 

Etapa destinada à organização de reuniões com membros da 
comunidade, ao estabelecimento de acordos dentro do grupo ao 
levantamento de demandas apresentadas por estes, à apresentação 
de possibilidades de ações do grupo organizado junto ao PEA, à 
divisão de tarefas dos participantes e à contribuição na manutenção 
deste grupo organizado. 

Etapa formativa-

participativa 

Etapa destinada a informar a comunidade sobre a dragagem de 
manutenção, suas etapas e cronograma; a viabilização de atividade 
práticas, como visitas, reuniões e acompanhamento do processo de 
dragagem; a execução de oficinas formativas e participativas junto à 
comunidade em questão e a dar suporte na construção e 
desenvolvimento das suas ações e de um monitoramento ambiental 
comunitário. 
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A categorização em “etapas” é um artifício didático para facilitar a 

compreensão dos elementos. Contudo, apesar de haver um sentido lógico de ações 

entre as etapas, não há linearidade obrigatória na execução das ações de cada etapa, 

sendo que algumas atividades possuem fluxo contínuo, como demonstrado na Tabela 

2. Ou seja, as etapas podem ter atividades que se sobrepõem de acordo com o perfil 

da atividade ou das demandas provenientes da dinâmica do grupo.  

Em alguns momentos, as etapas de organização comunitária e formativa-

participativa possuem atividades de caráter informativo (Tabela 1), a fim de partilhar 

com o grupo elementos que precisam ser conhecidos para que eles qualifiquem seu 

entendimento e participação no processo. Atividades informativas são consideradas 

apenas o primeiro degrau da participação cidadã, porém tem sua importância na 

trajetória de desenvolvimento da organização e participação efetiva da comunidade 

(Arnstein, 2002). 

Ao longo do processo, a expectativa é de avançar gradativamente até o nível 

mais alto de participação cidadã, sendo este o controle cidadão (Arnstein, 2002), 

conforme apresentado na Tabela 2. Nesse nível, espera-se autonomia, organização 

e participação da comunidade na execução do monitoramento ambiental comunitário 

e dessa forma possibilidade de intervir de forma qualificada nas tomadas de decisões 

no território e no uso dos bens comuns. 

Tabela 2: Oito degraus da Escada de Participação-cidadã (Airnstein, 2002) 

8 - Controle Cidadão Níveis de poder cidadão 

7 - Delegação de Poder Níveis de poder cidadão 

6 – Parceria Níveis de poder cidadão 

5 – Pacificação Níveis de concessão mínima de poder 

4 – Consulta Níveis de concessão mínima de poder 

3 – Informação Níveis de concessão mínima de poder 

2 – Terapia Não-participação 

1 – Manipulação Não-participação 

 

Contudo, ressalta-se que o processo pode ser longo e a velocidade de avanço 

também depende do envolvimento da comunidade, podendo ter duração superior ao 

período de dragagem, conforme reconhecido no seguinte trecho do item 3.3.2. da 

Manifestação Técnica no 3/2021-UT-CARAGUATATUBA-SP/SUPES-SP: 

“O escopo do projeto de monitoramento comunitário pode ser mais 

amplo do que a duração prevista para as atividades de dragagem de 

manutenção, mas é importante que sejam incluídas ações de 

monitoramento durante a dragagem;” 
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Considerando que o IBAMA requisitou no excerto anterior que ações de 

monitoramento sejam incluídas ainda durante o período da dragagem, indica-se que 

este tipo de ação está previsto e serão apresentadas no item Cronograma da 

Formação Participativa em Monitoramento Ambiental Comunitário. Entende-se que 

atividades práticas como estas, contribuem tecnicamente para uma melhor 

compreensão por parte da comunidade das atividades portuárias e das obras de 

dragagem, qualificando assim, o processo de desenvolvimento do monitoramento 

ambiental comunitário.  

Apesar de haver alguma familiaridade prévia entre a equipe executora e os 

participantes, todo o processo tem buscado ser integrador e compreensível, visto que 

há flutuação na participação dos integrantes do grupo e a interação entre os membros 

do grupo será essencial para o alinhamento entre os integrantes e avanço das 

atividades e da proposta. 

Os pormenores das atividades planejadas nesse projeto podem ser acessados 

no Documento 4 em resposta ao Item 3.3.1 da Manifestação Técnica nº 3/2021-UT-

CARAGUATATUBA-SP/SUPES-SP do Ibama, na aba PEA. 

Ressalta-se que todas as etapas práticas do processo (mobilização, reuniões, 

ações, pautas e propostas) são planejadas pela equipe executora do PEA e PCS e 

são sugeridas à comunidade, que valida ou não essas atividades, inclusive, alterando 

e introduzindo novas demandas de forma dinâmica, o que torna o processo mais 

participativo, porém não plenamente previsível. Além disso, durante o processo de 

organização comunitária um outro ator começou a participar em parceria com o PEA, 

o PEA Costa Verde, afinal também possuem a Comunidade do Araçá como Público-

alvo. 
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Tabela 3. Descritivo das ações incluídas em cada etapa do Ciclo de Ações Participativas que vem 

sendo desenvolvido pelo Programa de Educação Ambiental (PEA) vinculado a dragagem de 

manutenção do Porto de São Sebastião. 

Etapa Objetivo Formato Status 

Mobilização Mobilização inicial Contatar as pessoas Realizado 

Mobilização Manutenção da mobilização Manter contato com as pessoas Ação contínua 

Mobilização Canais de comunicação direta Criar e manter grupos de WhatsApp Realizado 

Organização 
comunitária 

Consulta e validação das 
ações do projeto 

Realizar reuniões participativas Ação contínua 

Organização 
comunitária 

Grupo representativo da 
comunidade 

Estimular e auxiliar a comunidade a se 
organizar em um grupo representativo e 
contribuir para a manutenção do grupo 

Ação contínua 
 

Organização 
comunitária 

Ações com o grupo 
representativo 

Apoiar as ações deliberadas pela 
comunidade  

Ação contínua 

Formativa-participativa Divulgação e difusão de 
informações  

Produzir informativos PCS (mensagens, 
reuniões, e-mails e redes sociais) 

Ação contínua 

Formativa-participativa Acompanhamento de 
atividades 

Viabilizar acompanhamento da comunidade 
nas atividades do Porto (conhecer área 
portuária, ciclo de dragagem e 
monitoramentos ambientais) 

Planejado 

Formativa-participativa Formação em monitoramento 
ambiental comunitário - 
Atividades teóricas 

Realizar oficinas informativas Planejado 

Formativa-participativa Formação em monitoramento 
ambiental comunitário - 
Atividades práticas 

Viabilizar o acompanhamento das obras e 
dos monitoramentos regulares in situ 

Planejado 

Formativa-participativa Formação em monitoramento 
ambiental comunitário - 
Elaboração de propostas 

Facilitar a construção de proposta 
monitoramento ambiental comunitário 

Planejado 

 
4. Metas e Métricas de mensuração de efetividade das ações planejadas 

Como forma de avaliar o processo organizativo e formativo desenvolvido pelo 

PEA em conjunto com integrantes dos Públicos-alvo 1 e 2, foram definidas metas para 

serem analisadas criticamente ao final das obras de dragagem e apresentadas no 

relatório final do PEA da dragagem. As metas definidas são: 

 

I. Formação de um grupo coeso, representativo e organizado que contenha 

integrantes dos Públicos-alvo 1 e 2 da Baía do Araçá; 

II. Articulação de diferentes atores sociais relacionados ao Araçá, que estejam 

comprometidos com o apoio à Comunidade do Araçá na execução do 

Monitoramento Ambiental Comunitário; 
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III. Um Projeto de monitoramento ambiental comunitário desenvolvido em 

conjunto com integrantes da Comunidade do Araçá; 

IV. Atingir o nível 4 (Consulta) na escada da participação cidadã (Arnstein, 2002). 

 

As metas definidas são de certa forma subjetivas, e assim, foram definidos 

também, mecanismos quantitativos (métricas e questionário) e qualitativos 

(questionário) para embasar a avaliação das metas no final do processo. 

 

Para a definição de métricas que pudessem subsidiar a avaliação da 

participação da comunidade e da organização comunitária neste processo, foi 

utilizado como referencial teórico o trabalho de Loureiro et al. (2008) que traz critérios 

que podem servir de indicadores para a avaliação da gestão participativa em 

Unidades de Conservação. A Tabela 4 apresenta a metodologia quantitativa 

escolhida para avaliação da efetividade das ações planejadas e executadas. 

Tabela 3: Metodologia quantitativa utilizada para avaliar a participação de integrantes da 

Comunidade do Araçá nas ações do PEA da dragagem. 

Critério Métrica Como quantificar Período contabilizado 

Participação de 

integrantes da 

Comunidade do 

Araçá (Públicos-alvo 

1 e 2) nas atividades 

do PEA. 

Número de integrantes da 

Comunidade do Araçá 

participantes das 

atividades do PEA, por 

atividade. 

Contabilização do número 

de integrantes da 

Comunidade do Araçá 

participantes das ações do 

PEA da dragagem. 

Início: Reunião do PCS, na qual o 

PEA da dragagem foi apresentado 

pela primeira vez (31/03/2021). 

Fim: Última atividade do PEA da 

dragagem. 

 

 

Como complemento da forma de avaliação da efetividade das ações do PEA 

da dragagem, também será elaborado um formulário de entrevista para a obtenção 

de dados quantitativos e qualitativos. Este será aplicado a todos os integrantes da 

comunidade do Araçá que participaram, em pelo menos, 50% das atividades 

realizadas pelo PEA da Dragagem. O intuito é que as entrevistas sejam feitas de 

forma presencial, posteriormente à última oficina da Formação Participativa em 

Monitoramento Ambiental Comunitário e estas serão agendadas individualmente com 

os comunitários selecionados. 

5. Cronograma da Formação Participativa em Monitoramento Ambiental 

Comunitário 

A seguir é apresentado o cronograma da Formação Participativa em 

Monitoramento Ambiental Comunitário, ação fundamental da etapa Formativa-

participativa deste processo. É importante ressaltar que, apenas a primeira oficina 
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(13/07/2021) está confirmada junto a representantes da Comunidade do Araçá. As 

demais oficinas e datas serão acordadas e confirmadas à medida que a formação se 

desenvolve. 

Tabela 5: Cronograma da Formação Participativa em Monitoramento Ambiental Comunitário. 

Oficinas Data prevista Conteúdo Tipo de oficina 

1ª Oficina 3ª Semana Julho 2021 

Introdução à Formação Participativa 
em Monitoramento Ambiental 
Comunitário; 
Apresentação do cronograma da 
Formação em Monitoramento 
Ambiental Comunitário; 
Estabelecimento de acordos entre os 
todos os participantes. 

Teórica e virtual 

2ª Oficina 5ª Semana Julho 2021 
Licenciamento ambiental no Brasil; 
Monitoramento Ambiental 
Comunitário. 

Teórica e virtual 

3ª Oficina 1ª Semana Agosto 2021 

Visita monitorada ao Porto de São 
Sebastião; 
Conhecendo os Programas de 
Monitoramento Ambiental do Porto. 

Prática e presencial 

4ª Oficina 1ª Semana Agosto 2021 
Acompanhamento guiado de um ciclo 
da Draga em operação 

Prática e presencial 

5ª Oficina 3ª Semana Agosto 2021 
Resultados do Monitoramento 
Ambiental do Porto de São Sebastião 
- Meio Físico 

Teórica e virtual 

6ª Oficina 5ª Semana Agosto 2021 
Resultados do Monitoramento 
Ambiental do Porto de São Sebastião 
- Meio Biótico 

Teórica e virtual 

7ª Oficina 
2ª Semana Setembro 
2021 

Resultados do Monitoramento 
Ambiental do Porto de São Sebastião 
- Meio Socioeconômico 

Teórica e virtual 

8ª Oficina 
3ª Semana Setembro 
2021 

Elaboração participativa do Projeto 
de Monitoramento Ambiental 
Comunitário na Baía do Araçá 

Teórica e virtual 

9ª Oficina 
5ª Semana Setembro 
2021 

Elaboração participativa do Projeto 
de Monitoramento Ambiental 
Comunitário na Baía do Araçá 

Teórica e virtual 
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Anexo 7: Documento 4 em resposta ao Item 3.3.2 da Manifestação Técnica nº 
3/2021-UT-CARAGUATATUBA-SP/SUPES-SP do IBAMA 



Documento 4 em resposta ao Item 3.3.3 da Manifestação Técnica nº 3/2021-UT-CARAGUATATUBA-SP/SUPES-SP do IBAMA

O quê? Por que? Onde? Quem? Quando? Como? Quanto?  Status

Gerar conteúdo sobre a retomada da 
dragagem 

Para informar a população em 
geral

Nos canais oficiais do
Porto (site, facebook
e instagram) e grupos
de whatsapp criados
para os publicos-alvo.

CDSS e equipe 
responsável pelo 
PCS

Até 10 dias antes da 
retomada.

Com as informações
repassadas pela CDSS.

Não se aplica

Aguardando a revogação 
da suspensão da 
autorização de dragagem 
de manutenção para 
iniciar.

Convidar grupo 1 e 2 para uma 
reunião de apresentação do novo 
cronograma de atividade previsto 
para a retomada da dragagem

Para favorecer ampla 
participação na reunião.

No grupo de whatsapp
CS DRAGAGEM PORTO SS
e encaminhamento de 
mensagens individuais para os 
participantes do PEA.

CDSS e equipe 
responsável pelo 
PCS

Até 10 dias antes da 
retomada.

Serão elaborados convites digitais para 
serem enviados no grupo de whatsapp 
CS dragagem Porto SS e grupos de 
interesse da Baía do Araçá 
(Pescadores do Varadouro e 
Guardiões do Araça).

Não se aplica

Aguardando a revogação 
da suspensão da 
autorização de dragagem 
de manutenção para 
iniciar.

Convidar grupo 6 para uma reunião 
de apresentação do novo 
cronograma de atividades previsto 
para a retomada da dragagem

Para favorecer ampla 
participação na reunião.

Por e-mail e pelo grupo de
Whatsapp CS  DRAGAGEM 
PORTO SS.

CDSS e equipe 
responsável pelo 
PCS

Até 10 dias antes da 
retomada.

Serão elaborados convites digitais e 
enviados via e-mail pela GMA do Porto 
e pelo grupo de whatsapp CS 
dragagem Porto SS onde estão 
adicionados os representantes do 
grupo 3.

Não se aplica

Aguardando a revogação 
da suspensão da 
autorização de dragagem 
de manutenção para 
iniciar.

Reunião de apresentação para os 
grupos 1 e 2 do novo cronograma de 
atividades previsto para a retomada 
da dragagem

Para comunicar o retorno da 
obra de dragagem e apresentar 
todo o processo da operação, 
seus impactos e o 
monitoramento 
ambiental. Também esclarecer 
dúvidas e questionamentos.

Plataforma de reuniões online 
Google Meet

CDSS e equipe 
responsável pelo 
PCS

Até 10 dias antes da 
retomada.

Serão organizadas todas as 
informações com uma linguagem de 
fácil compreenção dentro de slides e  
apresentadas durante a reunião.

Não se aplica

Aguardando a revogação 
da suspensão da 
autorização de dragagem 
de manutenção para 
iniciar.

Reunião de apresentação para os 
grupo 3 do novo cronograma de 
atividades previsto para a retomada 
da dragagem

Para comunicar o retorno da 
obra de dragagem e apresentar 
todo o processo da operação, 
seus impactos e o 
monitoramento 
ambiental. Também esclarecer 
dúvidas e questionamentos.

Plataforma de reuniões
online Google Meet

CDSS e equipe 
responsável pelo 
PCS

Até 10 dias antes da 
retomada.

Serão organizadas todas as 
informações em slides e apresentadas 
durante a reunião.

Não se aplica

Aguardando a revogação 
da suspensão da 
autorização de dragagem 
de manutenção para 
iniciar.

Gerar conteúdo sobre a atividade de 
dragagem durante seu andamento da 
obra e informar a chegada da 
segunda draga que irá operar.

Para informar os grupos 1, 2, 6 
e população em geral.

Nos canais oficiais do
Porto (site, facebook
e instagram) e grupos
de whatsapp criados
para os publicos-alvo.

CDSS e equipe 
responsável pelo 
PCS

Até 5 dias antes do
inicio de atividade da 
draga Claudinha.

Será elaborado um conteúdo digital 
sobre o andamento da obra e a nova 
embarcação que irá operar no berço 
externo.

Não se aplica

Aguardando a revogação 
da suspensão da 
autorização de dragagem 
de manutenção para 
iniciar.

Convidar grupo 1 e 2 para uma 
reunião de apresentação dos 
resultados parciais dos 
monitoramentos

Para favorecer ampla 
participação da comunidade no 
processo da operação de 
dragagem.

No grupo de whatsapp
CS DRAGAGEM PORTO SS
e encaminhamento de 
mensagens individuais para os 
participantes do PEA

CDSS e equipe 
responsável pelo 
PCS

Por volta de 30 dias 
após a retomada

Serão elaborados convites digitais para 
serem enviados no grupo de whatsapp 
CS dragagem Porto SS e grupos de 
interesse da Baía do Araçá 
(Pescadores do Varadouro e 
Guardiões do Araça).

Não se aplica

Aguardando a revogação 
da suspensão da 
autorização de dragagem 
de manutenção para 
iniciar.

Convidar grupo 6 para uma reunião 
de apresentação dos resultados 
parciais dos monitoramentos

Para favorecer ampla 
participação e transparência do 
processo da operação de 
dragagem

Por e-mail e pelo grupo de
Whatsapp CS  DRAGAGEM 
PORTO SS.

CDSS e equipe 
responsável pelo 
PCS

Por volta de 30 dias 
após a retomada

Serão elaborados convites digitais e 
enviados via e-mail pela GMA do Porto 
e pelo grupo de whatsapp CS 
dragagem Porto SS onde estão 
adicionados os representantes do 
grupo 3.

Não se aplica

Aguardando a revogação 
da suspensão da 
autorização de dragagem 
de manutenção para 
iniciar.

Reunião com os grupos 1 e 2  sobre 
andamento da dragagem e 
apresentação dos resultados parciais 
disponíveis até o momento dos 
monitoramentos definidos nas 
condicionantes.

Para comunicar o andamento 
da obra de dragagem e 
apresentar resultados dos 
monitoramentos ambientais 
realizados.Também esclarecer 
dúvidas e questionamentos.

Plataforma de reuniões online 
Google Meet

CDSS e equipe 
responsável pelo 
PCS

Por volta de 30 dias 
após a retomada

Serão organizadas todas as 
informações com uma linguagem de 
fácil compreenção, com imagens e 
resultados dos monitoramentos 
ambientais realizados dentro de slides 
e  apresentados durante a reunião.

Não se aplica

Aguardando a revogação 
da suspensão da 
autorização de dragagem 
de manutenção para 
iniciar.

Reunião com o grupo 6 sobre 
andamento da dragagem e 
apresentação dos resultados parciais 
disponíveis até o momento dos 
monitoramentos definidos nas 
condicionantes.

Para comunicar o andamento 
da obra de dragagem e 
apresentar resultados dos 
monitoramentos ambientais 
realizados.Também esclarecer 
dúvidas e questionamentos.

Plataforma de reuniões online 
Google Meet

CDSS e equipe 
responsável pelo 
PCS

Por volta de 30 dias 
após a retomada

Serão organizadas todas as 
informações, com imagens e resultados 
dos monitoramentos ambientais 
realizados dentro de slides e  
apresentados durante a reunião.

Não se aplica

Aguardando a revogação 
da suspensão da 
autorização de dragagem 
de manutenção para 
iniciar.

Gerar conteúdo sobre o 
encerramento da obra de dragagem

Para informar os grupos 1, 2, 6 
e população em geral.

Nos canais oficiais do
Porto (site, facebook
e instagram) e grupos
de whatsapp criados
para os publicos-alvo.

CDSS e equipe 
responsável pelo 
PCS

até 3 dias antes do 
encerramento

Será elaborado um conteúdo digital 
sobre o encerramento e os volumes 
batimetricos alcançados.

Não se aplica

Aguardando a revogação 
da suspensão da 
autorização de dragagem 
de manutenção para 
iniciar.

Convidar os grupos 1 e 2 para uma 
reunião sobre o encerrameto da 
dragagem e apresentação dos 
resultados dos monitoramento

Para favorecer no 
conhecimento e a participação 
da comunidade no processo da 
operação de dragagem.

No grupo de whatsapp
CS DRAGAGEM PORTO SS
e encaminhamento de 
mensagens individuais para os 
participantes do PEA

CDSS e equipe 
responsável pelo 
PCS

Após o encerramento e 
resultados completos 
dos monitoramentos 
ambientais realizados 

Serão elaborados convites digitais para 
serem enviados no grupo de whatsapp 
CS dragagem Porto SS e grupos de 
interesse da Baía do Araçá 
(Pescadores do Varadouro e 
Guardiões do Araça).

Não se aplica

Aguardando a revogação 
da suspensão da 
autorização de dragagem 
de manutenção para 
iniciar.

Convidar o  grupo 6 para uma reunião 
sobre o encerrameto da dragagem e 
apresentação dos resultados dos 
monitoramento

Para favorecer ampla 
participação e transparência do 
processo da operação de 
dragagem

Por e-mail e pelo grupo de
Whatsapp CS  DRAGAGEM 
PORTO SS.

CDSS e equipe 
responsável pelo 
PCS

Após o encerramento e 
resultados completos 
dos monitoramentos 
ambientais realizados 

Serão elaborados convites digitais e 
enviados via e-mail pela GMA do Porto 
e pelo grupo de whatsapp CS 
dragagem Porto SS onde estão 
adicionados os representantes do 
grupo 3.

Não se aplica

Aguardando a revogação 
da suspensão da 
autorização de dragagem 
de manutenção para 
iniciar.

Reunião com os grupos 1 e 2 sobre  
encerrameto da dragagem e 
apresentação dos resultados dos 
monitoramentos definidos nas 
condicionantes.

Para comunicar o valor da 
batimetria e todos os resultados 
dos monitoramentos ambientais 
realizados durante toda a 
operação. Também esclarecer 
dúvidas e questionamentos.

Plataforma de reuniões online 
Google Meet

CDSS e equipe 
responsável pelo 
PCS

Após o encerramento e 
resultados completos 
dos monitoramentos 
ambientais realizados

Serão organizadas todas as 
informações com uma linguagem de 
fácil compreensão, imagens e 
resultados dos monitoramentos 
ambientais, volumes batimetricas e a 
cota de projeto alcançada, dentro de 
slides que serão apresentados durante 
a reunião.

Não se aplica

Aguardando a revogação 
da suspensão da 
autorização de dragagem 
de manutenção para 
iniciar.

Reunião com o grupos 6 sobre  
encerrameto da dragagem e 
apresentação dos resultados dos 
monitoramentos definidos nas 
condicionantes.

Para comunicar o valor da 
batimetria e todos os resultados 
dos monitoramentos ambientais 
realizados durante toda a 
operação.Também esclarecer 
dúvidas e questionamentos.

Plataforma de reuniões online 
Google Meet

CDSS e equipe 
responsável pelo 
PCS

Após o encerramento e 
resultados completos 
dos monitoramentos 
ambientais realizados

Serão organizadas todas as 
informações com uma linguagem de 
fácil compreensão, imagens e 
resultados dos monitoramentos 
ambientais, volumes batimetricas e a 
cota de projeto alcançada, dentro de 
slides que serão apresentados durante 
a reunião.

Não se aplica

Aguardando a revogação 
da suspensão da 
autorização de dragagem 
de manutenção para 
iniciar.

PLANEJAMENTO DO PCS COM BASE NA MATRIZ 5W2H_DRAGAGEM_CDSS 

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (PCS)



Documento 4 em resposta ao Item 3.3.3 da Manifestação Técnica nº 3/2021-UT-CARAGUATATUBA-SP/SUPES-SP do IBAMA

O quê? Porque? Onde? Quem? Quando Como? Quanto?  Status

1ª Oficina - Introdução à Formação 
Participativa em Monitoramento 
Ambiental Comunitário;
Apresentação do cronograma da 
Formação em Monitoramento 
Ambiental Comunitário;
Estabelecimento de acordos entre 
os todos os participantes.

Para introduzir o assunto: 
monitoramento ambiental 
comunitário; bem como promover 
organizações iniciais do processo 
de construção do monitoramento 
ambiental comunitário. 

Plataforma de 
reuniões online 
Google Meet

Equipe do PEA 
da Dragagem e 
PEA Costa Verde

13/07/2021

Reunindo todos os 
interessados para criar 
algumas regras de 
convivência para dar 
início a um curso 
formativo entre os PEAs 
Porto e Costa Verde e 
Comunidade do Araçá

Não se aplica. Planejada e 
confirmada

Expedição ao Córrego Mãe Isabel

Demanda da Comunidade do Araçá 
em relação ao mapeamento dos 
impactos socioambientais sob o 
córrego Mãe Isabel e seus impactos 
na Baía do Araçá

Córrego Mãe 
Isabel, Bairro da 
Topolândia, São 
Sebastião.

Equipe do PEA 
da Dragagem, 
equipe do PEA 
Costa Verde e 
integrantes da 
Comunidade do 
Araçá

20/07/2021

Expedição a pé da 
nascente do córrego até 
a Baía do Araçá, 
mapeando e registrando 
os principais vetores de 
pressão

Não se aplica. Planejada e 
confirmada

2ª Oficina - Licenciamento 
ambiental no Brasil;
Monitoramento Ambiental 
Comunitário.

Para introduzir o tema: 
licenciamento ambiental no Brasil; 
bem como continuar o processo de 
construção do monitoramento 
ambiental comunitário. 

Plataforma de 
reuniões online 
Google Meet

Equipe do PEA 
da Dragagem.

5ª Semana 
Julho 2021

Através de uma oficina 
formativo-participativa

Não se aplica. Planejada.

3ª Oficina - Visita monitorada ao 
Porto de São Sebastião;
Conhecendo os Programas de 
Monitoramento Ambiental do Porto.

Para promover vivência dos 
integrantes dos grupos 1 e 2 no 
Porto, bem como informa-los das 
atividades do Porto e do 
monitoramento ambiental.

Porto de São 
Sebastião

Equipe do PEA 
da Dragagem.

1ª Semana 
Agosto 
2021

Através de uma oficina 
formativo-participativa

Não se aplica. Planejada.

4ª Oficina - Acompanhamento 
guiado de um ciclo da Draga em 
operação

Para promover vivência  dos 
integrantes dos grupos 1 e 2 na 
draga.

Área de 
dragagem do 
Porto de São 
Sebastião

Equipe do PEA 
da Dragagem.

1ª Semana 
Agosto 
2021

Através de uma oficina 
formativo-participativa

Não se aplica. Planejada.

5ª Oficina - Resultados do 
Monitoramento Ambiental do Porto 
de São Sebastião - Meio Físico

Para capacitar os integrantes dos 
grupos 1 e 2 na avaliação dos 
resultados do monitoramento 
ambiental

Plataforma de 
reuniões online 
Google Meet

Equipe do PEA 
da Dragagem.

3ª Semana 
Agosto 
2021

Através de uma oficina 
formativo-participativa

Não se aplica. Planejada.

6ª Oficina - Resultados do 
Monitoramento Ambiental do Porto 
de São Sebastião - Meio Biótico

Para capacitar os integrantes dos 
grupos 1 e 2 na avaliação dos 
resultados do monitoramento 
ambiental

Plataforma de 
reuniões online 
Google Meet

Equipe do PEA 
da Dragagem.

5ª Semana 
Agosto 
2021

Através de uma oficina 
formativo-participativa

Não se aplica. Planejada.

7ª Oficina - Resultados do 
Monitoramento Ambiental do Porto 
de São Sebastião - Meio 
Socioeconômico

Para capacitar os integrantes dos 
grupos 1 e 2 na avaliação dos 
resultados do monitoramento 
ambiental

Plataforma de 
reuniões online 
Google Meet

Equipe do PEA 
da Dragagem.

2ª Semana 
Setembro 
2021

Através de uma oficina 
formativo-participativa

Não se aplica. Planejada.

8ª Oficina - Elaboração 
participativa do Projeto de 
Monitoramento Ambiental 
Comunitário na Baía do Araçá

Para capacitar os integrantes dos 
grupos 1 e 2 na elaboração do 
projeto de monitoramento ambiental 
comunitário.

Plataforma de 
reuniões online 
Google Meet

Equipe do PEA 
da Dragagem.

3ª Semana 
Setembro 
2021

Através de uma oficina 
formativo-participativa

Não se aplica. Planejada.

9ª Oficina - Elaboração 
participativa do Projeto de 
Monitoramento Ambiental 
Comunitário na Baía do Araçá

Para capacitar os integrantes dos 
grupos 1 e 2 na elaboração do 
projeto de monitoramento ambiental 
comunitário.

Plataforma de 
reuniões online 
Google Meet

Equipe do PEA 
da Dragagem.

5ª Semana 
Setembro 
2021

Através de uma oficina 
formativo-participativa

Não se aplica. Planejada.

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL (PEA)
PLANEJAMENTO DO PEA COM BASE NA MATRIZ 5W2H_DRAGAGEM_CDSS 
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