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REGIÃO SUDESTE

Encerrada consulta pública para 
revisão da poligonal do Porto de Santos 

Prazo terminou às 23h59 de ontem e incluía proposta de retorno do traçado à revisão feita em 2020

mou que “as contribuições 

serão analisadas e incorpora-

das ou não ao processo, antes 

que o mesmo siga para o Tri-

bunal de Contas da União (TCU)”.

 “A medida ocorre para 

permi�r a par�cipação efe�va 

da sociedade e da comunidade 

portuária na delimitação dessa 

área e eventuais ajustes, antes 

da desesta�zação do Porto de 

Santos. Na consulta, a poligo-

nal retorna ao tamanho aproxi-

mado que ficou na revisão de 

2020”, esclareceu o ministério.

Repercussão

Para o diretor-execu�vo da 

Associação Brasileira de Ter-

minais e Recintos Alfandega-

O Ministério da Infraestrutura, 

por meio da Secretaria Nacio-

nal de Portos e Transportes 

Aquaviários, encerrou, às 23h59 

de ontem, o prazo da consulta 

pública sobre a redução da 

poligonal do Porto de Santos 

(SP). Ao menos 17 contribui-

ções haviam sido enviadas até 

as 19h30 de ontem. Conforme 

a proposta, a área delimitada 

do porto organizado retorna ao 

tamanho aproximado ao da 

revisão de 2020, que era em 

torno de 8 km².

 A proposta dispõe sobre 

redução da área delimitada do 

complexo portuário entre ou-

tros ajustes. Em 18 de janeiro 

deste ano, foi publicada a 

Portaria nº 66, que dispunha 

sobre a expansão do traçado 

do porto organizado de 8 km² 

para 15,5 km².

 Na Portaria nº 66, foram 

incluídas, por exemplo, as re-

giões da Ilha de Bagres e Largo 

do Caneu, localizadas na Área 

Con�nental, para exploração 

greenfield, ou seja, para desen-

volvimento de novos empreen-

dimentos. O obje�vo era agre-

gar valor à desesta�zação da 

Santos Port Authority (SPA), 

estatal que administra o Porto 

de Santos. As duas áreas juntas 

respondem por aproximada-

mente 6 km² e foram excluídas 

da proposta atual. 

 Em nota, o Minfra infor-

sido objeto de uma discussão 

maior com a comunidade, o 

que não é obrigatório, mas é 

uma boa prá�ca. O resultado 

foi que vários conflitos so-

mente apareceram posterior-

mente, chegando a ameaçar o 

processo de desesta�zação 

com possíveis ações judiciais”, 

afirmou.

 O presidente da Asso-

ciação Comercial de Santos 

(ACS), Mauro Sammarco, disse 

que “é uma proposta impor-

tante porque visa corrigir itens 

que teriam sido incluídos de 

forma indevida quando entrou 

em vigor o PDZ (Plano de De-

senvolvimento e Zoneamento 

Portuário) anterior. Então, essa 

correção teria que ser feita de 

qualquer forma. Há discussões 

pontuais e uma importante, 

que é a exclusão das ilhas de 

Bagres e de Caneu. São áreas 

importantes para futuras ex-

pansões do porto, então, é 

preciso explicar o mo�vo que 

está sendo proposto essa exc-

lusão e, com certeza, essa alte-

ração dessas áreas vai impac-

tar no processo de desesta-

�zação”.

 Quanto à concessão da 

SPA, Sammarco disse que a 

revisão pode mudar também o 

perfil do futuro interessado. 

“Se está disputando uma con-

cessão de uma área maior tem, 

talvez, uma produ�vidade di-

ferente. Agora vai ser uma área 

mais restrita, com uma oferta 

menor de área de expansão, 

isso, com certeza, altera o per-

fil do inves�dor”, concluiu.

 O sócio-diretor da Ale-

moa SA, João Maria Menano, 

que é membro da Associação 

de Terminais Portuários Pri-

vados (ATP), afirma que a con-

sulta pública é válida, pois, 

dessa forma, o Ministério da 

Infraestrutura garante trans-

parência no processo de de-

sesta�zação do Porto de San-

tos e mostra que está aberto 

ao diálogo com a comunidade 

portuária. “Faltava essa etapa 

no processo. Dessa forma, há 

respeito aos contratos exis-

tentes”, salientou.

dos (Abtra), Angelino Caputo, 

“como o próprio texto da con-

sulta pública diz, a mudança é 

necessária para remover impe-

dâncias que poderiam preju-

dicar o processo de desesta-

�zação do Porto de Santos”.

 Caputo analisou que a revi-

são do traçado torna o proces-

so de desesta�zação do porto 

mais viável. “A consequência 

imediata é a redução do valor 

do a�vo a ser leiloado. Na ver-

dade, a inclusão recente des-

sas áreas �nha como obje�vo 

principal justamente valorizar o 

a�vo. Ocorre que essas inclu-

sões geraram muitos ques�o-

namentos que poderiam ter 

sido evitados, caso �vessem 

Reprodução/Google Earth

O mapa anexado à proposta aponta 
as áreas man�das e as re�radas da 
poligonal do Porto de Santos

BÁRBARA FARIAS
barbara@portalbenews.com.br

SEXTA-FEIRA, 02 DE SETEMBRO DE 2022

Marinha abre visita pública a navios no Porto Maravilha
Evento na zona portuária turís�ca do Rio faz parte da programação da semana da Independência

O navio aeródromo mul�propósito 
“Atlân�co” é uma das embarcações 
que estarão abertas a visitação
pública, nos próximos dias 3 e 4

Divulgação/Marinha do Brasil

tandes das organizações mili-

tares subordinadas ao Coman-

do em Chefe da Esquadra, tais 

quais: Comando da Força Ae-

A Marinha do Brasil realizará 

exposição e visitação de navios 

no Píer Mauá, localizado no 

Porto Maravilha, no Centro do 

Rio de Janeiro (RJ). O evento 

será aberto ao público e faz 

parte das comemorações dos 

200 anos da Esquadra brasi-

leira, fundada na mesma época 

em que foi proclamada a Inde-

pendência do Brasil, celebrada 

no próximo dia 7. O evento é 

gratuito e será aberto ao pú-

blico nos dias 3, 4 e 8 deste 

mês, das 9 às 17 horas.

 Nos dias 3 e 4, o público 

poderá conferir o Capitânia da 

Esquadra, o navio aeródromo 

mul�propósito – NAM “Atlân-

�co” e o navio veleiro “Cisne 

Branco”. Já no dia 8, a visitação 

será aberta à fragata Rade-
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maker, à corveta Júlio de No-

ronha e ao navio escola “Sa-

gres”, da Marinha Portuguesa.

 Na ocasião, haverá es-

ronaval, Comando da Primeira 

Divisão da Esquadra, Coman-

do da Segunda Divisão da 

Esquadra, Comando da Força 

de Super�cie, Comando da 

Força de Submarinos, Base 

Naval do Rio de Janeiro, Cen-

tro de Intendência da Marinha 

em Niterói, Centro de Apoio a 

Sis-temas Opera�vos, Centro 

de Manutenção de Embar-

cações Miúdas e Unidade 

Médica da Esquadra.

 Interessados podem se in-

screver gratuitamente no en-

dereço eletrônico:  www.200 

anosdaesquadra.marinha. 

mil.br.
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