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1.1  INFORMAÇÕES GERAIS 
 
1.1.1 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 
 
Razão Social: Vale S/A;   
CNPJ: 33.592.510/0021-06;         
Inscrição Estadual: 08125018-5;    
Endereço: Av. Dante Micheline, nº 5.500, Jardim Camburi –  
Vitória/ES – CEP: 29.090-900;   
Telefone: (27) 3333-4819 / 3333-4132;     
Fax: (27) 3333-4819.  
 
Representante Legal: Romildo Fracalossi;  
Telefone: (27) 3333-4819 / 3333-4132;                            
E-mail: romildo.fracalossi@vale.com.                                
   
Pessoa de Contato: Engº Oldaque L. Campos Jr.;        
Telefone: (27) 3333-4275 / 3333-4819;                            
E-mail: oldaque.campos@vale.com.  
 
 
1.1.2 IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO ESTUDO 
 
Razão Social: CEPEMAR  Serviços de Consultoria em Meio Ambiente Ltda. 
CNPJ: 03770522/0001-60  
Inscrição Estadual: Isento  
Endereço: Carlos Moreira Lima 90, Bento Ferreira, Vitória – ES CEP: 29050-652  
Telefone: (27) 2121-6500  
Fax: (27) 2121-6528  
 
Representante Legal: Paulo Wander Cerutti Pinto  
Telefone: (27) 2121-6502  
E-mail: paulo.cerutti@cepemar.com  
 
Pessoa de Contato: Alexandre Pasolini  
Telefone: (27) 2121-6532  
E-mail: alexandre.pasolini@cepemar.com 
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1.1.3 DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 
No Porto de Tubarão e o Terminal de Carvão do Porto de Praia Mole, localizados no 
Complexo Portuário de Tubarão em Vitória-ES e administrados pela Vale, são realizadas 
operações de carregamento e descarregamento de navios graneleiros de grande porte, 
notadamente aqueles classificados como “Capesize”, navios que transitam pelos Cabos 
de Hornos (Chile) e Boa esperança (África do Sul), e os “Large Ore Carrier” navios com 
porte médio de 300.000 toneladas de porte bruto de carga (tpb). 
 
Decorrente da evolução contínua dos portes de cargas dos navios (Handsize 30.000 tpb; 
Panamax 75.000 tpb, Capesize 180.000 tpb, Very Large Ore Carrier a partir de 350.000 
tpb), atualmente idealiza-se a nova geração de navios, com maior especialização por 
carga e porte, com o objetivo claro de atendimento da demanda do mercado internacional, 
na necessidade de migração de insumos e mercadorias, cada vez mais rápida, com custo 
competitivo e grandes volumes. 
 
Neste cenário, destacam-se: 
 

 2006 – A nova geração de navios conteneiros. Exemplo: Emma Maersk1 
 

 2011 – A nova geração de navios graneleiros2. “Very Large Ore Carrier” 400.000 tpb 
 

 2014 – A nova geração de navios Panamax. Navios com porte médio de 100.000 tpb 
 
A conseqüência prática da adoção desses novos navios é a corrida dos grandes portos do 
mundo, para produzir as adequações necessárias para receber tais navios e absorver o 
fluxo de carga, serviços e remunerações geradas para os portos, cidades e estados onde 
se localizam. 
 
Neste contexto de competitividade, está inserido o Brasil, com igualdade de liderança dos 
Estados do Espírito Santo e Maranhão, locais dotados de grandes portos, sob 
administração da Vale. 
 
O empreendimento visa preparar o Píer II do Porto de Tubarão e o Terminal de Carvão do 
Porto de Praia Mole para receberem o navio-tipo denominado Very Large Ore Carrier, 
comercialmente conhecido como “CHINAMAX”, que será dedicado ao transporte de 
minério de ferro do Brasil (Terminais dos Portos de Tubarão/ES e  Ponta da Madeira/MA) 
para o Extremo Oriente e com a possibilidade de emprego em cargas de retorno do 
Extremo Oriente para o Brasil.  
 
Portanto, faz-se necessária a execução de obras de dragagem de aprofundamento de 
forma a propiciar a operação portuária com navios “CHINAMAX” no Porto de Tubarão. 
 
 
A inclusão do Terminal de Carvão do Porto de Praia Mole no planejamento da referida 
dragagem baseia-se nas premissas de acesso abaixo descritas: 

 
                                                           
1 O Emma Maersk, ULCS – Ultra Large Container Ship capacidade 11.000 TEU`s (twenty equivalent unity)  para fins de 
comparação, o maior navio conteneiro operável no Espírito Santo tem o porte de 2.000 / 2.500 TEU`s ) 
2 Referência completa sobre navios graneleiros pode ser encontrada no link: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Bulk_carrier 
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– Fator de Segurança: 
 

Para os navios “CHINAMAX”, nomeados para aportagem no Píer II do Porto de Tubarão, 
por avaliação de risco e navegabilidade poderão requerer assistência técnica em 
cumprimento às Convenções Marítimas Internacionais, cita-se a SOLAS, MARPOL e a 
LOAD LINE dentre outras, as quais o Brasil é signatário e tem compromisso de 
assistência e definição de Porto de Refúgio, nos casos assim declarados. 

 
– Fator Operacional: 

 
Para os navios “CHINAMAX”, nomeados para aportagem no Terminal de Carvão do Porto 
de Praia Mole, por demanda do mercado ou por necessidade operacional de remoção de 
carga ou reparação ou restauração da navegabilidade da embarcação. 
 
As características portuárias, atuais e futuras (após a referida obra), são apresentadas na 
Tabela 1.1.3-1. 
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Tabela 1.1.3-1: Características portuárias atuais e futuras (Fonte: UMISAN, 2009). 
 

Características 
Local 

Atual Futura 
PORTO DE TUBARÃO 

Canal Navegacional de Acesso 
Comprimento 3.425 m 4.025 m 
Largura 285 m 285 m 
Profundidade de Projeto de Dragagem 22,5 m 25,3 m 
Calado Oferecido aos Navios 20 m + (altura da maré) 22,5 m + (0,5 m altura da maré) 

Canal Navegacional de Aproximação – Píer II 
Comprimento 1.350 m 1.350 m 
Profundidade 22,5 m 25,3 m 
Calado oferecido aos Navios 20 m + (altura da maré) 22,5 m + (0,5m altura da maré) 

Bacia Navegacional de Evolução e Giro – Píer II 
Porção da bacia c/ maior profundidade (80%) – 
Diâmetro 600 m 730 m 

Porção da bacia c/ maior profundidade (80%) – 
Profundidade 22,5 m 25,3 m 

Porção da bacia c/ maior profundidade (20%) – 
Diâmetro 600 m 730 m 

Porção da bacia c/ maior profundidade (20%) – 
Profundidade 17 m 18 m 

Sobrebacia  174.835 m2 163.226 m2  
Calado oferecido aos Navios 15,5 m + (altura da maré) 15,5 m + (altura da maré) 

Bacia do Berço de Atracação – Píer II 
Comprimento 457 m 457 m 
Largura 82,5 m 82,5 m 
Área Física 37.703 m2 37.703 m2 
Profundidade de Projeto de Dragagem  23,5 m 25,3 m 
Calado oferecido aos Navios 20 m + (altura da maré) 22,5 m + (0,5m altura da maré) 

PORTO DE PRAIA MOLE 
Praia Mole – Berço 2 Terminal de Carvão 

Comprimento 400 m 410 m 
Largura 150 m 142,5 m 
Área física 60.000 m2 58.425 m2 
Profundidade 18,0 m 18,3 m 

Calado oferecido aos Navios 16 m + (altura máxima de 1,2 m 
de maré) 

16 m + (altura máxima de 1,2 m 
de maré) 
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Conforme apresentado na tabela acima, após a obra, o Porto de Tubarão oferecerá um 
calado de 23,00 metros (22,50 + 0,50 m altura da maré) aos navios que atracarão no Píer 
II. Em relação ao dimensionamento das áreas de navegação, ocorrerá um aumento de 
600 metros na extensão do canal de acesso e um alargamento na bacia de evolução de 
130 metros. Ressalta-se que não ocorrerá o alargamento do canal de acesso e que, 
devido a essas mudanças, a sinalização náutica do porto será readequada à nova 
situação. Todas as alterações a serem realizadas na área do porto estão em cumprimento 
às Convenções Marítimas Internacionais e, serão submetidas à avaliação e homologação 
junto a Autoridade Marítima Brasileira, representada pela Capitania dos Portos do Espírito 
Santo. 
 
Na Figura 1.1.3-2 é apresentada a configuração atual das áreas de navegação e da 
sinalização do Porto de Tubarão (Ver Planta 1.1.3-2 no anexo I), e na Figura 1.1.3-3 é 
apresentada a configuração futura do Porto após a obra (Ver Planta 1.1.3-3 no anexo I). 
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Figura 1.1.3-3 Mapa da Área de Navegação e Sinalização Futura
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A Figura 1.1.3-4 apresenta a batimetria atual das áreas a serem dragadas no Porto de 
Tubarão (No anexo I encontra-se Planta Batimétrica 1.1.3-4 da região do porto de 
Tubarão). Na Figura 1.1.3-5 está a planta batimétrica modelada com a configuração futura 
do fundo no Porto de Tubarão (No anexo I encontra-se Planta Batimétrica Modelada 
1.1.3-5 com as novas profundidades do canal, bacia de evolução e píer II). 
 

 
 

Figura 1.1.3-4: Configuração e a batimetria atual das áreas a serem dragadas no Porto de 
Tubarão e sua inserção na baía do Espírito Santo.  

 

 
 

Figura 1.1.3-5: Configuração e a batimetria futura das áreas a serem dragadas no Porto de 
Tubarão e sua inserção na baía do Espírito Santo. 
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Para execução das obras de dragagem de aprofundamento, de forma a propiciar a 
operação portuária com navios “CHINAMAX”, é estimado um volume de material a ser 
dragado na ordem de 7 (sete) milhões de metros cúbicos, já considerando uma margem 
de imprecisão e variâncias imponderáveis. No projeto também está prevista a derrocagem 
de aproximadamente 150.000 m3 de substratos consolidados existentes na região (Figura 
1.1.3-6 ver Planta 1.1.3-6 no Anexo I).  
 

 
 

Figura 1.1.3-6: Distribuição das áreas de derrocagem (em vermelho). (Fonte: UMISAN, 2009). 
 
 
Os volumes e áreas de dragagem (Tabela 1.1.3-2) e derrocagem (Tabela 1.1.3-3) são 
apresentados a seguir: 
 
Tabela 1.1.3-2: Volumes e áreas de dragagem e derrocagem por local. (Fonte: UMISAN, 
2009). 
 

LOCAL 
COTA DE 
PROJETO 

(m) 

VOLUME NA 
CAIXA DE 

PROJETO (m3) 

VOLUME NO 
TALUDE 1:5 

(m3) 

VOLUME NA 
TOLERÂNCIA 

VERTICAL (m3) 

ÁREA 
TOTAL 

(m2) 

VOLUME 
TOTAL 

(m3) 
Canal 25,30 2.565.834 161.630 231.704 1.147.133 2.959.168 
Bacia 25,30 2.067.978 130.645 127.139 565.954 2.325.762 

Sobrebacia 18,00 366.630 76.550 26.287 128.215 469.467 
Berço Píer II 25,30 41.195 27.482 7.760 337.702 76.437 

Píer II 
Retroárea Variável - 77.725 6.496 31.990 84.221 

Praia Mole 17,0-18,3 6.457 59 1.662 58.425 8.178 
Praia Mole 
Canal de 

Aproximação 
18,30 7.992 2.319 6.342 486.969 16.653 

SOMA 5.056.086 476.410 407.390 2.756.388 5.939.886 
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Tabela 1.1.3-3: Volumes de derrocagem por área. (Fonte: UMISAN, 2009). 
 

LOCAL COTA DE PROJETO (m) VOLUME DE DERROCAGEM (m3) 
AD1 / Berço Píer II 25,3 405 

AD2 / Bacia 25,3 11.633 
AD3 / Bacia 25,3 51.468 

AD4 / Sobrebacia 18,0 86.737 
AD5 / Praia Mole 18,3 641 

SOMA 150.884 

 
 
A Tabela 1.1.3-4 apresenta a composição da área total e do volume de sedimentos a 
serem dragados e de material a ser derrocado no projeto. 
 
Tabela 1.1.3-4: Composição da área total e do volume da obra. (Fonte: UMISAN, 2009). 
 

TÉCNICA ÁREA 
(m2) 

VOLUME 
(m3) OBSERVAÇÃO 

Dragagem (Mecânica e Hidráulica) 5.789.002 Substrato Inconsolidado 
Derrocagem 150.884 Substrato Consolidado 

Soma 5.939.886 Volume Líquido do Projeto 
Variâncias e Imprecisões 

 

1.060.114 Margem de Segurança do Projeto (15.14%) 
Total Geral do Projeto 2.756.388 7.000.000 Volume de Licenciamento Ambiental 

 
 
A maior parte da dragagem será executada com uma draga tipo Hopper e todo o volume 
será descartado em área de disposição marinha. A área definida para receber o material a 
ser dragado localiza-se na região marinha adjacente à baía do Espírito Santo (Figura 
1.1.3-7 e planta batimétrica 1.1.3-7 em Anexo I) e se apresenta na forma de um círculo 
com raio de 1,5 km, distando 6 milhas náuticas (11,1 km) da área de dragagem do 
Projeto. Na região as profundidades médias são de 37 metros, mas existe um “canal” 
mais profundo, onde as profundidades chegam a 46 metros. A localização da área de 
disposição é adjacente à área licenciada, pelo IEMA, para disposição dos sedimentos da 
dragagem de manutenção do Complexo Portuário de Tubarão, que encontra-se inserida 
em uma área destinada a receber material de dragagem dos portos da região 
metropolitana.  
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Figura 1.1.3-5: Área de disposição do material dragado (coordenadas do ponto central datum WGS 1984). 
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De forma a identificar os potenciais impactos das obras de dragagem do Porto de 
Tubarão nos processos oceanográficos da Baía do Espírito Santo, a formação da pluma 
de descarte do material dragado e a feição de fundo resultante do material dragado, foi 
realizado estudo de modelagem numérica com o modelo Delft3D, desenvolvido pela WL 
Delft Hydraulics, Holanda (WL Delft Hydraulics, 2007ª). Os estudos de modelagem 
encontram-se no ANEXO III. 
 
 
1.1.4 OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS 
 
O empreendimento tem como objetivo principal preparar o Píer II do Porto de Tubarão e o 
Terminal de Carvão do Porto de Praia Mole para receberem o navio-tipo denominado 
Very Large Ore Carrier, comercialmente conhecido como “CHINAMAX”, que será 
dedicado ao transporte de minério de ferro do Brasil (Terminais do Porto de Ponta da 
Madeira/MA e do Porto de Tubarão/ES) para o Extremo Oriente e com a possibilidade de 
emprego em cargas de retorno do Extremo Oriente para o Brasil. 

 
A consequência prática da adoção desses novos navios é a corrida dos grandes portos do 
mundo para produzir as adequações necessárias para receber tais navios e absorver o 
fluxo de carga, serviços e remunerações geradas para os portos, cidades e estados onde 
se localizam. 
 
Neste contexto de competitividade, está inserido o Brasil, com igualdade de liderança dos 
estados do Espírito Santo e Maranhão, locais dotados de portos com capacidade para 
receber tais navios, sob administração da Vale. 

 
 
1.1.5 HISTÓRICO 
 
A construção do Porto de Tubarão foi iniciada em 1962 pela Vale (então empresa de 
economia mista), devido à assinatura dos primeiros contratos de longo prazo para 
fornecimento de minério de ferro para o Japão e a Alemanha, sendo a sua construção 
totalmente paga com recursos do Tesouro Nacional. 
 
O Porto de Tubarão, inaugurado em 1966, constituiu-se num projeto pioneiro que 
contribuiu para criar um novo processo logístico mundial no transporte de granéis sólidos 
e líquidos. Assim como na grande maioria dos Portos mundiais, foram necessárias obras 
de dragagem da região para regularização do leito marinho, permitindo assim a 
navegação, com segurança, de navios na região. 
 
A Figura 1.1.5-1 apresenta a configuração do leito marinho antes do início das obras do 
porto e a Figura 1.1.5-2 após a obra. 
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Figura 1.1.5-1: Configuração do leito marinho antes da implantação do porto em 
1960. Fonte: Dorigueto, 1996. 

 

 
 

Figura 1.1.5-2: Configuração do leito marinho em 1995, após a implantação do porto. 
Fonte: Dorigueto, 1996. 

 
Em 1973 foi realizada a primeira dragagem de aprofundamento, onde se atingiu a cota de 
22,5 metros (cota atual do porto). Após essa dragagem de aprofundamento foram 
realizadas apenas dragagens de manutenção, a saber, 1984, 1990, 2000, 2002 e 2007. 



 

 

 

 

CPM RT 366/09 
Janeiro/2010 

Capítulo 1 
16/43 

EIA - Estudo de Impacto Ambiental da 
Dragagem de Aprofundamento do 

Porto de Tubarão 
Rev. 00

 

Em 2007 estudos indicaram a necessidade de dragar um volume de, aproximadamente, 
1.200.000m3, entretanto em março 2008, por necessidade de manutenção e 
posteriormente indisponibilidade de equipamento, a obra foi paralisada. O volume 
dragado acumulado até então é de 623.670 m3. 
 
Cabe ressaltar que na dragagem de manutenção acima citada, a Vale promoveu o 
monitoramento ambiental, bem como a fiscalização com equipe 24 horas embarcada, de 
forma a garantir que a dragagem e o descarte estavam ocorrendo nas áreas corretas, 
bem como a identificação de processos de vazamento da draga na viagem até o descarte.  
 
Ressalta-se ainda que durante a obra não foram identificados e nem registrados conflitos 
com pescadores e nem com usuários da região. 
 
 
1.1.6 PROJETO DE ENGENHARIA DE DRAGAGEM 
 
Devido à existência de pelo menos três tipos de substratos (inconsolidado, consolidado – 
tabatinga - e rígido – afloramentos lateríticos-), será necessária a utilização de três 
técnicas de dragagem, a saber: 
 
 Dragagem Hidráulica – Draga Tipo Hopper - Autotransportadora. 
 Dragagem Mecânica – Draga Tipo Clam-Shell com Batelões de Apoio; 
 Derrocagem – Draga Tipo Backhoe - Escavadeira com Batelões de Apoio; 
 Derrocagem – Draga tipo Cutter Suction – Cabeça de Corte mecanizada com Batelões 

de Apoio;   
 

Na Tabela 1.1.6-1 é apresentado o volume a ser retirado por cada técnica. 
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Tabela 1.1.6-1: Descrição dos volumes por Técnica. 
 

LOCAL 
COTA DE 
PROJETO 

(m) 

VOLUME NA 
CAIXA DE 
PROJETO 

(m3) 

VOLUME NO 
TALUDE 1:5 

(m3) 

VOLUME NA 
TOLERÂNCIA 

VERTICAL (m3) 
VOLUME 

TOTAL (m3) TÉCNICA 

Canal 25,30 2.565.834 161.630 231.704 2.959.168 
Bacia 25,30 2.004.877 130.645 127.139 2.262.661 

Sobrebacia 18,00 279.893 76.550 26.287 382.730 
Berço Píer II 25,30 40.790 27.482 7.760 76.032 
Praia Mole 17,0 - 18,30 6.457 59 1.662 8.178 
Praia Mole 
Canal de 

Aproximação 
18,30 7.992 2.319 6.342 16.653 

Subtotal Dragagem Hidráulica 5.704.781 

Dragagem  
Hidráulica 

 
Píer II 

Retroárea Variável 0 77.725 6.496 84.221 

Subtotal Dragagem Mecânica 84.221 

Dragagem 
Mecânica 

 
AD1 / Berço 

Píer II 25,30 405 - - 405 

AD2 / Bacia 25,30 11.633 - - 11.633 
AD3 / Bacia 25,30 51.468 - - 51.468 
AD4 / Sobre 

Largura 18,00 86.737 - - 86.737 

AD5 / Praia 
Mole 18,30 641 - - 641 

Subtotal Derrocagem Mecânica 150.884 

Derrocagem 
Mecânica 

 
 
1.1.6.1 Dragagem Hidráulica  
 
Para esse método de dragagem será utilizada uma draga autotransportadora de fundo 
móvel tipo Hopper, com capacidade entre 10.000m3 a 12.000m3 (Figura 1.1.6.1-1). Esse 
equipamento nada mais é que um navio capaz de realizar navegação costeira e de alto 
mar, sendo habilitado para carregar sua cisterna mediante a utilização de bombas 
centrífugas enquanto se desloca avante (UMISAN, 2009). 
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Figura 1.1.6.1-1: Exemplo de draga autotransportadora tipo Hopper. 
 
 

Suas principais vantagens são: 
 

– suporta intensas e pesadas condições meteorológicas; 
– sua operação é independente; 
– não afeta o tráfego aquaviário dos outros navios; 
– capacidade de transportar os materiais dragados a longas distâncias; 
– alta produtividade; 
– procedimentos simples e não tão custosos para sua mobilização. 
 
 
Algumas desvantagens são: 
 

– incapacidade de dragar solos marinhos duros e compactos; 
– limitações para trabalhar em áreas pequenas; 
– a presença de lixo e/ou materiais estranhos no fundo acarreta problemas indesejáveis; 
– extrema diluição do material dragado durante o carregamento, principalmente quando 

os materiais são finos. 
 
Esse método de dragagem é recomendado para retirada de substratos inconsolidados e 
será utilizado para a dragagem da maior parte dos sedimentos encontrados no Porto de 
Tubarão.  
 
Devido ao grande volume de água sugado durante a operação de enchimento da cisterna, 
parte da mistura dragada (água/sedimentos) será devolvida ao mar mediante o overflow, 
promovendo assim a otimização da carga final na cisterna. Quando ocorre a presença de 
materiais dragados muito finos, não haverá vantagem no aumento de tempo do overflow, 
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pois essas partículas não decantam e retornam ao mar. O tempo de overflow será 
definido através de análise expedita, através da coleta de amostras do material na 
cisterna do batelão, para a determinação do percentual de sólidos decantado e do tempo 
decantação desse material. 
 
Após o enchimento da cisterna, a draga navegará até a área de descarte onde promoverá 
a abertura do seu fundo, depositando os sedimentos no leito marinho. Devido ao grande 
volume a ser dragado e com o objetivo de formar uma feição de fundo verticalmente 
pequena, a área de descarte projetada para receber o material apresenta 1,5 km de raio 
(Ver anexo III Modelagem Numérica), que totalizará uma área de, aproximadamente, 
7.085.700 m2. Considerando a área e o volume a ser dragado será formada uma feição 
de aproximadamente 0,70 metros de altura em toda a área. 
 
De forma a garantir os resultados indicados na modelagem, os descartes ocorrerão de 
forma ordenada, seguindo a metodologia a seguir: 
 
Inicialmente a área de descarte será divida em quadrículas que estarão dimensionadas 
para as dragas autotransportadoras e batelões lameiros.  
 
Ao longo da dragagem, as quadrículas serão preenchidas com um descarte em cada 
célula de despejo por evento (ciclo de dragagem). Repetindo-se a operação quando as 
células estiverem todas preenchidas. Cada quadricula será numerada de forma a auxiliar 
no controle dos descartes (Figura 1.1.6.1-2). 
 
Essa forma de disposição evitará que todo o material seja lançado em apenas um ponto 
da área e, consequentemente, que não haja uma feição de grande tamanho vertical. 
 

 
 

Figura 1.1.6.1-2: Exemplo de como a área de descarte será divida para a orientação dos descartes. 
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1.1.6.2 Dragagem Mecânica e Derrocagem 
 
Na retirada do substrato consolidado não está prevista a utilização de explosivos, para 
esse material serão utilizados técnicas e equipamentos para a fragmentação do material e 
posterior retirada. Abaixo são listados os equipamento que poderão atuar nesse processo. 
 
 
 Draga Clam-Shell 

 
A draga tipo Clam-Shell é uma draga estacionária e composta por guindaste montado 
sobre um flutuante retangular dotado de spud´s (espigões de travamento) e/ou âncoras 
com os respectivos guinchos que, munidos de cabos de aço de bitola adequada, podem 
ancorar na posição desejada do flutuante (Figura 1.1.6.2-1). Esse flutuante não possui 
cisterna e por isso será utilizado conjuntamente com um batelão lameiro com capacidade 
entre 500 e 1000m³. Esse método promoverá a fragmentação dos substratos 
consolidados, devido ao impacto da caçamba da draga sobre o mesmo. 
 

 
 

Figura 1.1.6.2-1: Esquema de uma draga Clam Shell com 
batelão de apoio. 

 
 
Suas principais vantagens são: 
 
- Carregamento de material dragado com o mínimo de distúrbios e uma mínima diluição, 
quando comparada com os métodos hidráulicos, resultando no enchimento da cisterna 
com alto índice de sólidos. 
 
- O lixo e materiais estranhos que aparecem na dragagem não perturbam a operação, não 
diminuem o rendimento nem a velocidade de carregamento. 
 
- O material estranho é separado na hora do carregamento fazendo passar o material da 
caçamba (Clam-Shell) por uma grade instalada sobre a cisterna do batelão. 
 
- É possível dragar em áreas confinadas de difícil acesso por outros equipamentos. 
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As principais desvantagens são: 
 

- Possui uma baixa produção quando comparado com outros tipos de draga de tamanho 
similar. 
 
- Diferente dos outros tipos de dragas, o processo de escavação e só uma pequena parte 
do ciclo produtivo. 
 
- Tem muitas dificuldades para deixar o fundo nivelado após conclusão da dragagem. 
 
- Sempre será necessário executar sobredragagem para garantir o alcance da 
profundidade desejada. 
 
- A sobredragagem realizada depende muito do operador e do tipo do solo dragado. 
 
- A baixa produção conjugada à necessidade de executar sobredragagem ocasiona altos 
custos e especialmente quando têm que cortar pequenas espessuras em grandes áreas. 
 
A mobilidade da draga Clam Shell será via um rebocador que a levará até os pontos de 
dragagem. Estão previstos também dois batelões lameiros que serão responsáveis pelo 
transporte do material até a área de descarte. 
 
 
 Draga Escavadeira 

 
A draga escavadeira é uma draga estacionária. Ela é formada por um flutuante com 
spud´s equipado com uma escavadeira hidráulica (Figura 1.1.6.2-2) que escava o solo 
mecanicamente em um processo descontínuo.  
 

 
 

Figura 1.1.6.2-2: Esquema de uma draga escavadeira com batelão de apoio. 
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Esse tipo de equipamento normalmente é usado para remover rochas ou material 
consolidado e para escavação em espaços confinados. O processo de 
dragagem/derrocagem envolve a escavação mecânica e o carregamento de uma 
embarcação (batelão lameiro com capacidade entre 500 e 1000m³) atracada ao longo do 
flutuante.  
 
Com base nas características do solo ou material a ser dragado, são definidas a 
capacidade da caçamba (largura), configuração (corte, dentes), e a força da lança. Para 
aplicações de dragagem mais profunda, podem ser utilizadas configurações específicas 
de lança para fornecer o alcance adicional. Quando a dureza da rocha for alta para 
execução de dragagem direta de forma econômica, a caçamba pode ser substituída por 
um ripper tooth (talhadeira rompedor) ou por um cinzel de percussão. 
 
Para iniciar as operações de dragagem, a draga escavadeira é movida para o ponto inicial 
da seção a ser dragada por um rebocador de apoio ou pelo próprio sistema de propulsão 
da draga. Nesse ponto, as lanças são abaixadas para penetrar no fundo do mar, 
mantendo a posição fixa.  
 
Todos os movimentos da draga escavadeira são monitorados e visualizados na tela do 
computador de bordo. A tela exibe o desenho da seção a ser dragada, do fundo marinho 
original e a posição da draga escavadeira em qualquer dado momento. Os inputs de 
direção X,Y,Z deste sistema são gerados por dados derivados de diversos sistemas, 
como o DGPS e a bússola. 
 
O controle vertical da draga escavadeira tem apoio de um sistema de computador que 
informa continuamente o operador sobre: 
 

 Profundidade da caçamba em relação ao nível da água (corrigido conforme a maré); 
 Posição da caçamba em relação à ponta de articulação da escavadeira; 
 Área dragada; 
 Design da profundidade de dragagem; 

 
A profundidade da água pode ser ajustada em relação à maré manualmente ou 
automaticamente. 
 
A maneira mais eficaz de utilizar a draga escavadeira é fazendo a dragagem no sentido 
inverso. A escavadeira hidráulica abaixa o braço de forma que a caçamba toque o fundo 
e, em seguida, recolhe o braço em direção à draga e retira o material, raspando-o do 
fundo do mar com a caçamba. A ação é similar a da mão humana, ao cavar um pouco de 
areia compacta ou solo. A escavadeira ergue a caçamba e gira a ponta de articulação 
para o lado onde ela despeja a carga, geralmente em uma barca atracada ao logo do 
flutuante (Figura 1.1.6.2-3). Em seguida, ela gira de volta para a área de escavação e 
repete o processo em toda a largura da dragagem. 
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Figura 1.1.6.2-3: Esquema de dragagem da draga escavadeira. 
 
 
 Draga de Corte e Sucção 

 
A draga de corte e sucção é uma draga estacionária que pode dragar uma ampla gama 
de tipos de sedimentos. Esse tipo de draga é uma embarcação/barca flutuante (com ou 
sem propulsão). 
 
O casco da draga é dividido em dois compartimentos laterais e um compartimento 
principal. O compartimento principal, no centro, é mais curto, formando um espaço para 
que a lança possa ser baixada. Os compartimentos laterais contêm o combustível e os 
tanques de lastro, a sala de armazenamento, etc... (Figura 1.1.6.2-4). 
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Figura 1.1.6.2-4: Esquema de uma draga de corte e sucção com propulsão. 
 
 
A principal função da lança é transmitir a força de corte ao desagregador. Um lado da 
lança é fixo por uma dobradiça e o desagregador é preso ao outro lado. Na lança também 
está instalada a bomba subaquática que aspira o material cortado e misturado pelo 
desagregador. 
 
Um ciclo típico de uma draga de corte e sucção consiste nas atividades a seguir: 
 

 Posicionamento da draga; 
 Corte e bombeamento do material a ser dragado; 
 Movimentação da draga; 
 Transporte do material dragado. 

 
No início das operações, a draga é movida para o ponto inicial da linha central de corte 
(Figura 1.1.6.2-5). Neste ponto, a pá principal é baixada para penetrar no fundo do mar e 
criar uma posição fixa. Todos os movimentos da draga são monitorados a bordo da 
embarcação e visualizados por um display de computador a bordo. A tela exibe o 
desenho da seção a ser dragada, o fundo do mar original e a posição e a descrição da 
draga em qualquer dado momento. Os inputs de direção X,Y,Z deste sistema são gerados 
por dados derivados de diversos sistemas, como o DGPS, a bússola giroscópica e o 
marégrafo. 
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Figura 1.1.6.2-5: Esquema de dragagem da draga de corte e sucção. 
 
 
O desagregador giratório, situado na parte frontal da lança, é usado para agitar os 
materiais macios ou para cortar materiais mais duros por meio de sua ação giratória, para 
que o fundo do mar fique suficientemente desintegrado e misturado com água para 
remoção por uma bomba subaquática. A profundidade do corte dragado depende da 
dureza do material. 
 
A bomba subaquática, localizada abaixo da linha d’água, cria um vácuo no tubo de 
sucção e suga a mistura de água e sedimentos. O bocal do tubo de sucção está situado 
diretamente atrás do desagregador e é encaminhados para uma primeira, segunda e até 
terceira bomba (se necessário), situadas no casco do flutuante. A segunda e a terceira 
bombas são necessárias para se adquirir a propulsão horizontal necessária para 
transporte da mistura de água e sedimentos. 
 
A mistura será bombeada para um batelão lameiro com capacidade entre 500 e 1000m³ 
posicionado ao longo da draga. Para encher as barcas uniforme e lentamente, são 
usados distribuidores.  
 
Quando um batelão em um lado do flutuante estiver quase cheia, é possível começar a 
carga da barca do outro lado com parte do fluxo da mistura. Isto fará com que a barca 
quase cheia tenha menos perda devido a overflow. 
 
A draga de corte e sucção trabalha praticamente de forma contínua, parando somente 
quando é necessário realizar movimentos de áreas de dragagem e na troca de batelão 
lameiro.  
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1.1.6.3 Análises Técnicas  
 
Estudos geológicos realizados pela empresa UMISAN (2009) indicaram que o projeto de 
dragagem do canal de acesso e da bacia de evolução é perfeitamente viável do ponto de 
vista geológico (ANEXO IV), desde que sejam utilizados os equipamentos adequados. 
 
A área a ser dragada é composta por sedimentos arenosos (areias grossas a médias) e 
sedimentos lamosos não consolidados. 
 
Estão disponíveis, no anexo IV, estudos, investigações, análises técnicas, dados e 
informações os seguintes documentos técnicos: 
 
 Levantamentos de prospecção geotécnica por métodos diretos: 

 
– prospecção Jet Probe; 
– sondagem à percussão. 
 
 Levantamentos de prospecção geotécnica por métodos indiretos: 

 
– perfilagem sísmica contínua (sísmica rasa 10KHz); 
– densimetria “in situ” com coleta de amostras de lama fluida. 
 
 Levantamentos batimétricos: 

 
– alta frequência 200KHz; 
– baixa frequência 33KHz. 
 
 Levantamentos sonar de varredura lateral (side scan). 

 
 
1.1.7 PLANO DE DRAGAGEM 
 
Conforme apresentado anteriormente, a draga de sucção tipo Hopper será a responsável 
pela dragagem de maior parte do material existente nas áreas de dragagem. A Figura 
1.1.7-1 (ver Planta 1.1.7-1 no Anexo I) ilustra as áreas que serão dragadas pela 
dragagem hidráulica e pela dragagem mecânica e derrocagem.   
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A draga Hopper terá capacidade entre 10.000m3 e 12.000m3 e trabalhará em regime de 
24 horas contínuas parando somente por problemas mecânicos, manutenções periódicas, 
abastecimentos e por condições de mar adversas. A Tabela 1.1.7-1 apresenta os índices 
de produtividade previstos para a draga. 
 
Tabela 1.1.7-1: Produtividade prevista para a draga Hopper. 
  

Descrição Unidade Total 
Volume de Sedimentos Inconsolidados Previsto m3 5.736.781 
Fator de Empolamento  1,60 
Volume Total Empolado a Transportar m3 9.313.601,60 
Volume de sedimentos na cisterna % 71 
Volume de água na cisterna % 29 
Tempo de Operação por Mês h 720 
Eficiência Horária da Draga % 83 

Distância até o Descarte Milhas 
Náuticas 6 

Velocidade da Draga Nós 9 
Tempo de Viagem da Draga (Ida e Volta do Descarte) h 1,4 
Tempo de Carga da Draga h 4 
Tempo de Despejo h 0,2 
Tempo de Manobra h 0,5 
Ciclo de Dragagem h 6 
Ciclos de Dragagem Mensal (720X0.83/6) Ciclos 99,6 
Capacidade da Cisterna m3 10.000 
Volume de Sedimentos Transportado por Viagem m3 7.100 
Volume diário de sedimentos dragados (7100x0,83) m3 23.572 
Volume mensal de sedimentos dragados (volume diáriox30) m3 707.160 
Prazo Total para Execução da Obra Mês ≈ 9 

 
 
A operação com a draga tipo hopper iniciar-se-á no canal de acesso, onde se localiza o 
maior volume de dragagem da obra (aproximadamente 50% do total). Nesse setor 
também se observa maior facilidade de navegação em linha reta, evitando perda de 
tempo com manobras e aumentando a produtividade da obra. Posteriormente será 
dragada a bacia de evolução (onde o volume é de aproximadamente 39% do total) e a 
área do píer. A dragagem da área do píer está vinculada as janelas de atracação e 
desatracação. Vale ressaltar que terão prioridade as operações rotineiras do Complexo 
Portuário de Tubarão, e a operação da draga irá obedecer a essa premissa.  
 
Após completar a carga, a draga irá navegar sob rumos práticos para a área de bota-fora 
obedecendo as regras de navegação e observando o tráfego de navios navegando e 
fundeados na região. De forma a orientar o comandante da draga e os navegantes da 
região sob influência da dragagem, serão emitidos Avisos aos Navegantes junto a 
Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES), detalhando a rota de navegação (Figura 
1.1.7-2), o tráfego de embarcações e a delimitação do local de disposição do material 
dragado. 
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A área de disposição não será balizada, devido a impossibilidade de lançamento de bóia 
na região de transito de navios. 
 
A rota de navegação da draga, preferencialmente, será uma linha reta entre o primeiro par 
de bóias do canal de acesso e a área de disposição (Figura 1.1.7-2). 
 
O equipamento que irá retirar o substrato consolidado trabalhará em conjunto com dois 
batelões lameiros com capacidades entre 500 e 1000m3. Assim como a draga Hopper, o 
regime de trabalho também será de 24 horas contínuas parando somente por problemas 
mecânicos, manutenções periódicas, abastecimentos e por condições de mar adversas. A 
Tabela 1.1.7-2 apresenta os índices de produtividade previstos para essa draga. 
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Tabela 1.1.7-2: Produtividades previstas para os equipamentos que atuaram em substrato 
consolidado. 
 

Dragagem Mecânica Unidade Total 
Volume Previsto m3 84.220 
Fator de Empolamento  1,60 
Volume Total Empolado a Transportar m3 134.752 
Volume de sedimentos na cisterna % 71 
Volume de água na cisterna % 5 
Tempo de Operação por Mês h 720 
Eficiência Horária da Draga % 0,6 

Distância até o Descarte Milhas 
Náuticas 8 

Velocidade do Batelão Nós 6 
Tempo de Viagem do Batelão Lameiro (Ida e Volta do Descarte) h 2,7 
Tempo de Carga do Batelão Lameiro h 3 
Tempo de Despejo h 0,1 
Tempo de Manobra h 0,2 
Ciclo de Dragagem h 6 
Ciclos de Dragagem Mensal (720X0.60/6) Ciclos 72 
Capacidade da Cisterna do Batelão m3 800 
Volume de Sedimentos Transportado por Viagem m3 568 
Volume diário de sedimentos dragados m3 2.272 
Volume mensal de sedimentos dragados (volume diáriox30) m3 68.160 
Prazo Total para a Dragagem Mecânica Mês ≈ 1,5 
Descrição Derrocagem Unidade Total 
Volume de Previsto m3 150.884 
Fator de Empolamento  1 
Volume Total Empolado a Transportar m3 150.884 
Tempo de Operação por Mês h 720 
Eficiência Horária da Draga % 0,4 

Distância até o Descarte Milhas 
Náuticas 8 

Velocidade do Batelão Nós 6 
Tempo de Viagem do Batelão Lameiro (Ida e Volta do Descarte) h 2,7 
Tempo de Carga do Batelão Lameiro h 6 
Tempo de Despejo h 0,1 
Tempo de Manobra h 0,2 
Ciclo de Dragagem  h 9 
Ciclos de Dragagem Mensal (720X0.60/9) Ciclos 48 
Capacidade da Cisterna do Batelão m3 800 
Volume diário material dragado m3 1.600 
Volume mensal de sedimentos dragados (volume diáriox30x0.4) m3 19.200 
Prazo Total para a Derrocagem Mês ≈ 7,5 
Prazo Total para a Obra Mês ≈ 9 
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As dragagens (mecânica e hidráulica) e a derrocagem irão ocorrer concomitantemente, 
uma vez que as áreas de dragagens são distintas. Estão previstas somente uma draga e 
dois batelões para a dragagem mecânica e a derrocagem. A navegação do batelão para a 
área de bota-fora seguirá a demarcação utilizada para a draga Hopper. 
 
Para eventos de abastecimentos, reparos e suprimentos estão previstas bases de apoio 
no Porto de Tubarão e/ou no Porto de Praia Mole, dependendo da disponibilidade deles. 
Também há a possibilidade dos equipamentos utilizarem o cais da Codesa como base de 
apoio. 
 
A Draga Hopper necessitará abastecer mensalmente um volume aproximado de 1000t de 
óleo pesado e mais 100t de diesel marítimo. A Draga de substrato consolidado 
necessitará abastecer mensalmente um volume aproximado de 300t de óleo pesado e 
mais 30t de diesel marítimo, os batelões necessitarão abastecer mensalmente um volume 
aproximado de 500t de óleo pesado e mais 50t de diesel marítimo.Todos os 
abastecimentos seguirão os procedimentos padrões para essa atividade e em caso de 
derramamento acidental no Porto de Tubarão e/ou no Porto de Praia Mole, os 
procedimentos adotados serão os do Plano de Emergência da Vale (Anexo V) e da 
executora do abastecimento (Petrobras) (Anexo V). Em caso de derramamentos fora da 
área da Vale serão adotados os procedimentos do Plano de Emergência do Porto. 
 
 
1.1.8 CRONOGRAMA, MÃO-DE-OBRA  
 
A obra de dragagem de aprofundamento do Porto de Tubarão está prevista para ser 
concluída em 12 meses, contabilizando processo de contratação e mobilização e 
desmobilização de equipamentos. A obra propriamente dita será executada em 9 meses, 
conforme cronograma abaixo. 
 

MESES 
EVENTO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Contratação da 

Empresa de Dragagem             

Mobilização dos 
Equipamentos e 

Equipe 
            

Dragagem Hidráulica             
Dragagem Mecânica 

/Derrocagem              

Desmobilização de 
Equipamentos e 

Equipe 
            

 
 
Os prazos apresentados são estimados, uma vez que as obras de dragagem serão 
conciliadas com as operações do porto, as condições meteoceanográficas e os limites 
operacionais dos equipamentos. 
 
A mão-de-obra prevista para compor a equipe que atuará na obra será apresentada por 
equipamento e o quadro técnico: 
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– Draga Hopper (Dragagem Hidráulica) 
 
A equipe que trabalhará na draga Hopper será composta por 20 pessoas (10 trabalhando 
e 10 em descanso). O regime de trabalho da equipe da draga será de 12h por 12h e a 
equipe será renovada a cada 6 semanas. Abaixo são apresentados os cargos e a 
nacionalidade: 
 
Comandante: O Comandante é o responsável pela embarcação, e sua nacionalidade é 
estrangeira. Será apenas um comandante. 
 
Imediato: O Imediato é o responsável pela embarcação na ausência do comandante, e 
sua nacionalidade é estrangeira. Será apenas um imediato. 
 
Chefe de Máquinas: O chefe de máquina é o responsável pelo funcionamento de todos 
os componentes mecânicos e elétricos da embarcação e sua nacionalidade é estrangeira. 
Serão utilizados 2 chefes de máquinas. 
 
Draguista: O draguista é o responsável pela operação dos equipamentos de dragagem 
existentes na embarcação, e sua nacionalidade é estrangeira. Serão dois draguistas. 
 
Auxiliar de Máquina: Os auxiliares de máquinas são os mecânicos e eletricistas que 
darão apoio ao chefe de máquina para manterem a draga sempre operante, e sua 
nacionalidade será brasileira. Serão utilizados 4 auxiliares de máquinas. 
 
Cozinheiro: O cozinheiro será o responsável pela alimentação da equipe embarcada e 
sua nacionalidade será brasileira. Serão utilizados 2 cozinheiros. 
 
Moço de Convés: É o responsável pela organização do convés da embarcação, bem 
como pela amarração da draga. Sua nacionalidade será brasileira e serão utilizados 4. 
 
Moço Auxiliar de Convés: O moço auxiliar dará apoio ao moço de convés na 
organização da embarcação (amarração, organização, limpeza etc.). Sua nacionalidade 
será brasileira e serão utilizados 4. 
 
Diariamente irão trabalhar embarcadas as pessoas no quadro abaixo: 
 

FUNÇÃO NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS NACIONALIDADE 
Comandante/ Imediato 1 Estrangeira 
Chefe de Máquinas 1 Estrangeira 
Draguista 1 Estrangeira 
Auxiliar de Máquina 2 Brasileira 
Cozinheiro 1 Brasileira 
Moço de Convés 2 Brasileira 
Moço Auxiliar de Convés 2 Brasileira 
Total 10  
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– Draga e Batelão Lameiro (Dragagem Mecânica e Derrocagem) 
 
A equipe que trabalhará na draga e batelão será composta por 28 pessoas (14 
trabalhando e 14 em descanso). O regime de trabalho da equipe será de 12h por 12h e a 
equipe será renovada a cada 6 semanas. Abaixo são apresentados os cargos e a 
nacionalidade: 
 
Draguista: O draguista é o responsável pela operação dos equipamentos de dragagem 
existentes, e sua nacionalidade é estrangeira. Serão dois draguistas. 
 
Chefe de Máquinas: O chefe de máquina é o responsável pelo funcionamento de todos 
os componentes mecânicos e elétricos da draga, e sua nacionalidade é estrangeira. 
Serão utilizados 2 chefes de máquinas. 
 
Moço Auxiliar de Convés: O moço auxiliar dará apoio na organização da embarcação 
(amarração, organização, limpeza etc.). Sua nacionalidade será brasileira e serão 
utilizados 4. 
 
Comandante Batelão: O Comandante é o responsável pela embarcação, e sua 
nacionalidade é estrangeira. Serão dois comandantes em regime de revezamento. 
 
Chefe de Máquinas Batelão: O chefe de máquina é o responsável pelo funcionamento e 
todos os componentes mecânicos e elétricos da embarcação, e sua nacionalidade é 
estrangeira. Serão utilizados 2 chefes de máquinas. 
 
Auxiliar de Máquina Batelão: Os auxiliares de máquinas são os mecânicos e eletricistas 
que darão apoio ao chefe de máquina para manterem a draga sempre operante, e sua 
nacionalidade será brasileira. Serão utilizados 2 auxiliares de máquina. 
 
Cozinheiro Batelão: O cozinheiro será o responsável pela alimentação da equipe 
embarcada no batelão e na draga. Sua nacionalidade será brasileira e serão utilizados 2 
cozinheiros. 
 
Comandante Rebocador da Draga: O Comandante é o responsável pela embarcação, e 
sua nacionalidade é brasileira. Serão dois comandantes em regime de revezamento. 
 
Moço Auxiliar de Convés do Rebocador da Draga: O moço auxiliar dará apoio na 
organização da embarcação (amarração, organização, limpeza etc.). Sua nacionalidade 
será brasileira e serão utilizados 2. 
 
Diariamente irão trabalhar embarcadas as pessoas no quadro abaixo: 
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FUNÇÃO NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS NACIONALIDADE 
Draguista 1 Estrangeira 
Chefe de Máquinas 1 Estrangeira 
Moço Auxiliar de Convés 2 Brasileira 
Comandante Batelão 1 Estrangeira 
Chefe de Máquinas Batelão 1 Estrangeira 
Auxiliar de Máquina Batelão 1 Brasileira 
Cozinheiro Batelão 1 Brasileira 
Auxiliar de Máquina 2 Brasileira 
Cozinheiro 1 Brasileira 
Comandante Rebocador da Draga 1 Brasileira 
Moço Auxiliar de Convés do 
Rebocador da Draga 1 Brasileira 

Total 14  

 
 
– Quadro Técnico: 
 
O quadro técnico é formado basicamente de estrangeiros e será dividido da seguinte 
forma: 
 

 Gerente da Obra: Responsável por todos os assuntos da obra, sua formação 
normalmente é em engenharia. 

 
 Gerente de Operações: Responsável por manter a operacionalidade dos 
equipamentos e dos locais de dragagem. Sua formação normalmente é em 
engenharia 

 
 Equipe de Survey: Será a equipe responsável pelos levantamentos batimétricos 
para os cálculos de volumes, bem como a identificação das áreas a serem 
dragadas. Sua formação normalmente é em engenharia, geologia ou oceanografia. 

 
O regime de trabalho da equipe será diurno, e a equipe será substituída a cada 6 
semanas de trabalho. 
 
A base de controle da obra será na porção interna da área da Vale, onde será cedida uma 
sala para a empresa de dragagem montar sua central de comando das operações. 
 
 
1.1.9  INVESTIMENTO PREVISTO PARA OBRA 
 
 
A Tabela 1.1.9-1, a seguir, apresenta os valores de investimento, contemplado os 
impostos gerados.  
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Tabela 1.1.9-1: Quadro de investimentos para a obra de aprofundamento do Complexo 
Portuário de Tubarão. 
 

 Descrição Valor (R$) 
Obras de Dragagem e Derrocagem R$ 93.420.000,00

O
B

R
A

 

Total 1 R$ 93.420.000,00
PIS (0.65%) R$ 780.000,00
COFINS (3.00%) R$ 3.600.000,00
ISS (5.00%) R$ 6.000.000,00
IR (1.50%) R$ 1.800.000,00
CSLL (1.00%) R$ 1.200.000,00
INSS (11%) R$ 13.200.000,00IM

PO
ST

O
S 

Total 2 R$ 26.580.000,00

Total R$ 120.000.000,00

 
Compensação Ambiental – SNUC (0,5% x “Total 1”) R$ 467.100,00

 
 
1.1.10 LEGISLAÇÃO PERTINENTE 
 
A Lei n° 6.938/81 representou um grande impulso na tutela dos direitos metaindividuais. 
Essa lei estabeleceu, pela primeira vez, a Política Nacional de Meio ambiente e tratou de 
defini-lo, destacando-o como uma interação de ordem química, física e biológica que 
permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas.  
 
Todavia, somente no ano de 1988 é que a Constituição Federal consagrou de forma nova 
e importante a existência de um bem que não possuía características de bem público e, 
muito menos, privado, voltado à realidade do século XXI, das sociedades de massa, 
caracterizada por um crescimento desordenado, e brutal avanço tecnológico. 
 
Essa mesma Constituição alterou profundamente o sistema de competência ambiental, 
podendo a Legislação Ambiental ser exercida nos três níveis: Federal, Estadual e 
Municipal, respeitando-se sempre os princípios gerais estabelecidos pela União. 
 
A seguir encontram-se listados os principais dispositivos legais aplicáveis direta ou 
indiretamente ao licenciamento ambiental do empreendimento em questão. 
 
 

 ÂMBITO FEDERAL 
 
 Da Constituição Federal de 1988 

 
– Art. 225: O caput deste artigo ressalta o direito de todo o cidadão “ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado” e impõe ao Poder Público e à coletividade “o dever de 
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações." Em seu inciso IV, este 
Artigo corrobora a Resolução CONAMA 001/86, quanto à exigência de estudo prévio 
de impacto ambiental para atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras do 
meio ambiente. Os demais incisos contêm outras exigências, todas voltadas à defesa 
e preservação do meio ambiente. 
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– Arts. 24 e 30: No primeiro artigo, a Constituição estabelece a competência legislativa 
comum à União e Estados para assuntos relacionados à proteção do meio ambiente e 
patrimônio histórico-cultural e controle da poluição, entre outros. Essa competência é 
estendida aos municípios através do Art. 30, em seus incisos I e II, que confere a eles 
competência para legislar sobre “assuntos de interesse local”, suplementando a 
legislação federal e estadual, no que couber. 

 
– Lei nº 3.924, de 26 de julho de 1961: Dispõe sobre a proteção aos sítios 

arqueológicos, considerados Patrimônio da União, e dá outras providências. 
 
– Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981: Dispõe sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras 
providências. 

 
Esta Lei, com fundamento nos incisos VI e VII do artigo 23 e no artigo 225 da 
Constituição, estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos 
de formulação e aplicação, constitui o Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA e 
institui o Cadastro de defesa Ambiental. 
 
A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e 
recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, 
condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à 
proteção da dignidade da vida humana. 
 
– Lei nº 7.661, de 16 de maio de 1988: Institui o Plano Nacional de Gerenciamento 

Costeiro e dá outras providências. 
 
– Lei nº. 9.433, de 8 de janeiro de 1997: Institui a Política Nacional de Recursos 

Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, 
regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera o art. 1° da Lei n° 
8.001 de 13 de março de 1990, que modificou a Lei n° 7.990, de 28 de dezembro de 
1989. 

 
Essa Lei visa assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de 
água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos, a utilização racional e 
integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário, com vistas ao 
desenvolvimento sustentável e à prevenção e à defesa contra eventos hidrológicos 
críticos de origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais. 
 
– Lei nº. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 - Lei de Crimes Ambientais: Dispõe sobre 

as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao 
meio ambiente, e dá outras providências. 

 
Esta Lei inovadora, também chamada de Lei da Natureza, representou um avanço 
decisivo na legislação ambiental brasileira, pois, antes, a legislação era bastante esparsa 
e de difícil aplicação, contribuindo assim, muitas vezes, com a impunidade de atos 
nocivos ao meio ambiente. 
A nova Lei apresenta-se de forma consolidada, as penas têm uniformização e graduação 
adequadas e as infrações são claramente definidas.  
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Define ainda a responsabilidade criminal das pessoas jurídicas ou físicas autoras ou co-
autoras de infração, características estas antes não previstas em Lei anterior. Logo, é um 
dispositivo legal, cuja observação é imprescindível aos empreendedores e cidadãos de 
modo irrestrito. 
 
– Lei Federal nº 9.636, de 15 de maio de 1998: Dispõe sobre a regularização, 

administração, aforamento e alienação de bens imóveis de domínio da União. 
 
– Lei nº. 9.985, de 18 de julho de 2000: Regulamenta o art. 225, § 1º, inciso I, II, III e 

VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
da Natureza e dá outras providências. 

 
Esta Lei institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC, e 
estabelece critérios e normas para a criação, implantação e gestão das unidades de 
conservação. 
 
 

– Lei nº. 9.966, de 28 de abril de 2000: Esta lei dispõe sobre a prevenção, o controle e 
a fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo e outras substâncias 
nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição nacional e dá outras providências. 

 
Ela estabelece os princípios básicos a serem obedecidos na movimentação de óleo e 
outras substâncias nocivas ou perigosas em portos organizados, instalações portuárias, 
plataformas e navios em águas sob jurisdição nacional. 
 
– Lei nº. 11.132, de 04 de julho de 2005: Acrescenta artigo à Lei nº. 9.985, de 18 de 

julho de 2000, que regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II, III e VII da Constituição 
Federal e institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. 

 
– Decreto nº. 99.274, de 06 de junho de 1990: Regulamenta a Lei 6.902, de 27 de abril 

de 1981, e a Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõem, respectivamente, 
sobre a criação de Estações Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental e sobre a 
Política Nacional de Meio Ambiente, e dá outras providências. 

 
– Decreto nº. 4.340, de 22 de agosto de 2002: Regulamenta artigos da Lei nº. 9.985, 

de 18 de julho de 2000, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação da Natureza - SNUC, e dá outras providências. 

 
Os dispositivos regulamentados pelo decreto são: os arts. 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 
36, 41, 42, 47, 48 e 55 da Lei nº. 9.985, de 18 de julho de 2000, bem como os arts. 15, 17, 
18 e 20, no que concerne aos conselhos das unidades de conservação. 
 
O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC estabelece 
critérios e normas para a criação, implantação e gestão das unidades de conservação. 
 
– Decreto nº. 5.566, de 26 de outubro de 2005: Dá nova redação ao caput do art. 31 

do Decreto nº. 4.340, de 22 de agosto de 2002, que regulamenta artigos da Lei nº. 
9.985, de 18 de julho de 2000, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação da Natureza - SNUC. 
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“Art. 31 - Para os fins de fixação da compensação ambiental de que trata o art. 36 da Lei 
nº. 9.985, de 2000, o órgão ambiental licenciador estabelecerá o grau de impacto a partir 
de estudo prévio de impacto ambiental e respectivo relatório - EIA/RIMA realizados 
quando do processo de licenciamento ambiental, sendo considerados os impactos 
negativos e não mitigáveis aos recursos ambientais.” 
 
– Decreto nº. 83.540, de 4 de junho de 1979: Regulamenta a aplicação da Convenção 

Internacional sobre Responsabilidade Civil em Danos Causados por Poluição por 
Óleo, de 1969, e dá outras providências. 

 
– Decreto nº. 87.566, de 16 de setembro de 1982: Promulga o texto da Convenção 

sobre Prevenção da Poluição Marinha por Alijamento de Resíduos e Outras Matérias, 
concluída em Londres, a 29 de dezembro de 1972. 

 
Este Decreto visa promover, individual e coletivamente, o controle efetivo de todas as 
fontes de contaminação do meio marinho e se compromete, especialmente, a adotar 
todas as medidas possíveis para impedir a contaminação do mar pelo alijamento de 
resíduos e outras substâncias que possam gerar perigos para saúde humana, prejudicar 
os recursos biológicos e a vida marinha, bem como danificar as condições ou interferir em 
outras aplicações legítimas do mar. 
 
– Decreto Federal nº 5.300 de 07 de dezembro de 2004 - Regulamenta a Lei nº 7.661, 

de 16 de maio de 1988, que institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro - 
PNGC, dispõe sobre regras de uso e ocupação da zona costeira e estabelece critérios 
de gestão da orla marítima, e dá outras providências. 

 
– Resolução CONAMA nº. 303, de 20 de março de 2002: Dispõe sobre parâmetros, 

definições e limites de Áreas de Preservação Permanente. 
 
Esta Resolução, em respeito e atendimento aos princípios da prevenção, da precaução e 
do poluidor-pagador, e considerando que as Áreas de Preservação Permanente e outros 
espaços territoriais especialmente protegidos são instrumentos de relevante interesse 
ambiental, integrando o desenvolvimento sustentável, vem dispondo sobre parâmetros, 
definições e limites, fazendo recair uma maior tutela sobre as Áreas de Preservação 
Permanente com o objetivo de assegurar um meio ambiente sadio às presentes e futuras 
gerações. 
 
– Resolução CONAMA nº. 01, de 23 de janeiro de 1986: Dispõe sobre a elaboração 

do Estudo de Impacto Ambiental - EIA e respectivo Relatório de Impacto Ambiental – 
RIMA. 

 
Esta Resolução foi criada com o objetivo de estabelecer definições das 
responsabilidades, os critérios básicos e as diretrizes gerais para uso e implementação da 
Avaliação de Impacto Ambiental como um dos instrumentos da Política Nacional do Meio 
Ambiente. 
 
A Resolução CONAMA 001/86, que dispõe sobre o Estudo de Impacto Ambiental e o seu 
respectivo Relatório de Impacto Ambiental - EIA/RIMA, estabelece que dependerá de 
elaboração de EIA, a ser submetido ao órgão ambiental estadual competente e ao 
IBAMA, em caráter suplementar, o licenciamento de atividades modificadoras do meio 
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ambiente, entendidas como aquelas que produzem “qualquer alteração das propriedades 
físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria 
ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetem:  
 

a) a saúde, a segurança e o bem-estar da população;  
b) as atividades sociais e econômicas;  
c) a biota;  
d) as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente  
e) a qualidade dos recursos ambientais”. 
 

– Resolução CONAMA nº. 237, de 19 de dezembro de 1997: Revisa os procedimentos 
e critérios utilizados no processo de licenciamento ambiental. 

 
A citada Resolução disciplinou o processo de Licenciamento Ambiental em todo o país. 
Em seu Art. 2º e § 1º, estabelece que “A localização, construção, instalação, ampliação, 
modificação e operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos 
ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como os 
empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, 
dependerão de prévio licenciamento do órgão ambiental competente, sem prejuízo de 
outras licenças legalmente exigíveis. 
 
§ “1º - Estão sujeitos ao Licenciamento Ambiental os empreendimentos e as atividades 
relacionadas no Anexo 1, parte integrante desta Resolução.”  
 
Esta Resolução promove alterações que pretendem definir mais claramente a 
competência da União, Estados e Municípios em matéria de Licenciamento Ambiental, 
buscando eliminar embaraços anteriormente comuns, em que determinados 
empreendimentos passavam pelo crivo simultâneo ou sucessivo de mais de um órgão 
ambiental. 
 
 A citada Resolução dispõe que os empreendimentos e atividades “serão licenciadas em 
um único nível de competência” (Art. 7º). 
 
A Resolução CONAMA 237, em seu Art. 3º, estabelece também que "A licença ambiental 
para empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou potencialmente causadoras 
de significativa degradação do meio dependerá de prévio estudo de impacto ambiental e 
respectivo relatório de impacto sobre o meio ambiente (EIA/RIMA), ao qual se dará 
publicidade, garantida a realização de audiências públicas quando couber, de acordo com 
a regulamentação”. 
 
Quanto à publicidade referida no Art. 3º da Resolução CONAMA 237, a legislação 
pertinente é encontrada no Decreto 99.274/90 que, em seu artigo 17, § 4, estabelece que 
"Resguardado o sigilo industrial, os pedidos de licenciamento, em qualquer das suas 
modalidades, sua renovação e a respectiva concessão da licença serão objeto de 
publicação resumida, paga pelo interessado, no jornal oficial do Estado e em um periódico 
de grande circulação, regional ou local, conforme modelo aprovado pelo CONAMA.” Os 
modelos para cada uma das publicações encontram-se estabelecidos na Resolução 
CONAMA 006/86, de 24 de janeiro de 1986. 
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Para finalizar a análise do Artigo 3º da Resolução CONAMA 237, resta abordar a questão 
das Audiências Públicas que, conforme a legislação vigente, na Resolução CONAMA 
009/87, de 03 de dezembro de 1987, estabelece, em seu Artigo 2º, que "Sempre que 
julgar necessário, ou quando for solicitado por entidade civil, pelo Ministério Público, ou 
por 50 (cinqüenta) ou mais cidadãos, o órgão de Meio Ambiente promoverá a realização 
de audiência pública”. 
 
– Resolução CONAMA nº. 357, de 17 de março de 2005: Dispõe sobre a classificação 

dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como 
estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras 
providências. 

 
A Constituição Federal e a Lei nº. 6.938, de 31 de agosto de 1981, têm por objetivo 
controlar o lançamento no meio ambiente de poluentes, proibindo o lançamento em níveis 
nocivos ou perigosos para os seres humanos e outras formas de vida, uma vez que a 
água integra as preocupações do desenvolvimento sustentável, com base nos princípios 
da função ecológica da propriedade, da prevenção, da precaução, do poluidor-pagador, 
do usuário-pagador e da integração, bem como no reconhecimento de valor intrínseco à 
natureza. 
 
A classificação das águas doces, salobras e salinas é essencial à defesa de seus níveis 
de qualidade avaliados por condições e padrões específicos, de modo a assegurar seus 
usos preponderantes, bem como a não afetação, pela deterioração da qualidade das 
águas, à saúde e ao bem-estar humano, mantendo o equilíbrio ecológico aquático. 
 
A mencionada Resolução buscou reformular a classificação existente, para melhor 
distribuir os usos das águas, melhor especificar as condições e padrões de qualidade 
requeridos, sem prejuízo de posterior aperfeiçoamento. 
 
– Resolução CONAMA nº. 344, de 25 de março de 2004: Estabelece as diretrizes 

gerais e os procedimentos mínimos para a avaliação do material a ser dragado em 
águas jurisdicionais brasileiras, e dá outras providências. 

 
– Resolução CONAMA nº. 398, de 11 de junho de 2008: Dispõe sobre o conteúdo 

mínimo do Plano de Emergência Individual para incidentes de poluição por óleo em 
águas sob jurisdição nacional, originados em portos organizados, instalações 
portuárias, terminais, dutos, sondas terrestres, plataformas e suas instalações de 
apoio, refinarias, estaleiros, marinas, clubes náuticos e instalações similares, e orienta 
a sua elaboração. 

 
– Resolução CONAMA nº. 09, de 03 de dezembro de 1987: Dispõe sobre as normas 

para a realização de audiência pública que tem por finalidade expor aos interessados 
o conteúdo do produto em análise do EIA e do seu referido RIMA, dirimindo dúvidas e 
recolhendo dos presentes as principais críticas e sugestões. 

 
– Resolução CONAMA nº. 06, de 24 de janeiro de 1986: Aprova os modelos de 

publicação de licenciamento em quaisquer de suas modalidades, sua renovação e a 
respectiva concessão e aprova os novos modelos para publicação. 
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– Resolução CONAMA nº 10 de 24 de outubro 1996: Dispõe sobre o licenciamento 
ambiental em praias onde ocorre a desova de tartarugas marinhas. 

 
– NORMAM – 07: Normas da Autoridade Marítima para Atividades de Inspeção Naval 
 
– NORMAM – 11: Normas da autoridade marítima para obras, dragagens, pesquisa e 

lavra de minerais sob, sobre e às margens das águas jurisdicionais brasileiras. 
 
– NORMAM – 17: Normas da autoridade marítima para sinalização náutica das águas 

jurisdicionais brasileiras. 
 
 

 ÂMBITO ESTADUAL 
 
 Da Constituição Estadual de 1989 

 
– Art. 186: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente saudável e equilibrado, 

impondo-se-lhes e, em especial, ao Estado e aos Municípios, o dever de zelar por sua 
preservação, conservação e recuperação em benefício das gerações atuais e futuras”. 

 
– Art. 187: “Para a localização, instalação, operação e ampliação de obra ou atividade 

potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, será exigido 
relatório de impacto ambiental, na forma da lei, que assegurará a participação da 
comunidade em todas as fases de sua discussão”. 

 
– Lei Complementar nº. 248, de 28 de junho de 2002: Cria o Instituto Estadual de 

Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA e dá outras providências. 
 
O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA é uma entidade 
autárquica, com personalidade jurídica de Direito Público interno e com autonomias 
técnica, administrativa e financeira, e está vinculado à Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos - SEAMA. 
 
– Lei nº. 3.582, de 03 de novembro de 1983: Esta Lei dispõe sobre as medidas de 

proteção, conservação e melhoria do meio ambiente no Estado do Espírito Santo. 
Para os fins desta Lei, entende-se como meio ambiente a interação de fatores físicos, 
químicos e biológicos que condicionam a existência de seres vivos e de recursos 
naturais. 

 
– Lei nº. 4.701, de 01 de dezembro de 1992: Dispõe sobre a obrigatoriedade que todas 

as pessoas, físicas e jurídicas, devem garantir a qualidade do meio ambiente, da vida 
e da diversidade biológica no desenvolvimento de sua atividade, assim como corrigir 
ou fazer corrigir às suas expensas os efeitos da atividade degradadora ou poluidora 
por ela desenvolvida. 

 
– Lei nº. 4.126, de 22 de julho de 1988: Dispõe sobre a implantação da Política 

Estadual de Proteção, Conservação e Melhoria do meio ambiente. 
 
É de suma importância a observância dos artigos 1° e 2° desta Lei, pois ambos tratam da 
implantação da Política estadual de proteção e de seus objetivos. 
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Art. 1º - “A política estadual de proteção, conservação e melhoria do meio ambiente será 
implantada pelo Sistema Estadual do Meio Ambiente”. 
Art. 2º - “São objetivos do Sistema Estadual de Meio Ambiente: 
 
I -  promover a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental; 
II - coordenar e integrar as atividades ligadas à defesa do Meio Ambiente; 
III - promover a elaboração e o aperfeiçoamento das normas de proteção do meio 

ambiente; 
IV - incentivar o desenvolvimento de pesquisas e processos tecnológicos destinados a 

reduzir a degradação da qualidade ambiental; 
V - estimular a realização de atividades educativas e a participação da comunidade no 

processo de preservação do meio ambiente; 
VI - promover a conservação do patrimônio ambiental e paisagístico do Estado”. 
 
 
– Lei nº. 5.818, de 29 de dezembro de 1998: Dispõe sobre a Política Estadual de 

Recursos Hídricos, institui o Sistema Integrado de Gerenciamento e Monitoramento 
dos Recursos Hídricos do Estado do Espírito Santo - SIGERH/ES, e dá outras 
providências. 

 
Esta Lei estabelece normas gerais sobre a Política de Gerenciamento dos Recursos 
Hídricos do Estado do Espírito Santo.  
 
– Lei n° 5.816, de 22 de dezembro de 1998: Institui o Plano Estadual de 

Gerenciamento Costeiro do Espírito Santo. 
 
– Lei nº 7.058, de 18 de janeiro de 2008: Dispõe sobre a fiscalização, infrações e 

penalidades relativas à proteção ao meio ambiente no âmbito da Secretaria de Estado 
para Assuntos do Meio Ambiente. 

 
– Decreto nº. 1.777-R, de 08 de janeiro de 2007: Dispõe sobre o Sistema de 

Licenciamento e Controle das Atividades Poluidoras ou Degradadoras do Meio 
Ambiente, denominado SILCAP. 

 
 

 ÂMBITO MUNICIPAL 
 
 
 LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA: Seção do Meio Ambiente. 

 
 LEI MUNICIPAL Nº. 4.438, DE 06 DE JUNHO DE 1997: Estabelece o Código 

Municipal do Meio Ambiente. 
 
 LEI MUNICIPAL Nº. 5.131, DE 24 DE MARÇO DE 2000: Regulamenta o 

Licenciamento Ambiental, Avaliação de Impactos Ambientais e o Cadastro Ambiental. 
 
 RESOLUÇÃO COMDEMA Nº. 002/91: Estabelece critérios e padrões para o controle 

da poluição dos recursos hídricos do município de Vitória; 
 


