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Porto de São Sebastião:
Vai desperdiçar mais uma oportunidade? 



Diz-se que para um PORTO é preciso:

Bom acesso aquaviário



✓ São Sebastião tem !!!

E privilegiado !



Litoral Norte de São Paulo

Porto São Sebastião

ABRIGADO

NÃO - ESTUARINO

ÁGUAS PROFUNDAS

DUPLO ACESSO





“Não se pode desejar melhor nem mais 

tranqüilo ancoradouro que o canal de São 

Sebastião. Rodeado por terras muito 

elevadas os navios aí estão como em um 

tanque” (Cosmógrafo português Manuel Pimentel – 1710)

“... e dá bom surgidouro às embarcações por 

seu fundo vasoso, ... e puderem sair a toda hora, 

tanto pela entrada do norte como pela do sul...” 

(sic) (J.C.R. Milliet de Saint-Adolphe, em seu “Dicionário Geográfico, 

Histórico e Descritivo do Imperito do Brasil” – 1845)



“O Porto de São Sebastião atende a todas as condições 

para ser um porto de excelência, pois conta com um canal 

largo e profundo, protegido da ação violenta do mar, 

acessível tanto do lado oceânico quanto terrestre, com 

capacidade para abrigar navios de grande tonelagem... 

Estas vantagens naturais são encontradas em poucos 

pontos do globo e somente neste local em todo o litoral 

leste da América Latina. Possibilita a implantação de um 

grande centro de redespacho (“transhipment”) que poderá 

servir a toda a Costa Atlântica da América do Sul”. 
(Estudo da Brasconsult – 1972)

“Em toda a costa do Brasil, poucas 

localidades reunirão melhores atributos 

naturais que São Sebastião para a 

construção de um excelente porto de mar”
(Engenheiro Fonseca Rodrigues – professor da Poli/USP e 

coordenador de estudos do Governo Federal para o Porto - 1892)



Diz-se que para um PORTO é preciso:

Carga

Bom acesso aquaviário



✓ São Sebastião tem !!!

✓ (Rico) Vale do Paraíba;

✓ Interior de São Paulo 
(via Campinas)

✓ Sul Fluminense

✓ E até a RMSP;



Carga: Hinterland (primário)

150 km

100 km

250 km

100 km



Arcabouço Intermodal da Macrometrópole

TAV – Campinas – SP - RJ

Porto de São Sebastião

Dutos



Difícil entender...

Resposta da ANTAQ à 

1º Contribuição da Consulta Pública



Área (terrestre)

Diz-se que para um PORTO é preciso:

Carga

Bom acesso aquaviário



✓ São Sebastião tem !!!

Mas há solução!

Limitada



Área (terrestre)

Diz-se que para um PORTO é preciso:

Carga

Projeto/Licenciamento

Bom acesso aquaviário



✓ São Sebastião tem !!!



Porto de São Sebastião
Plano de Desenvolvimento e Zoneamento - PDZ (Porto Público)

(Base para o EIA-RIMA: OUT/2009 protocolado no IBAMA) 



Projeto Ajustado (2014)



PORTO DE SÃO SEBASTIÃO 
(Com expansões do PDZ Implantadas)



PORTO DE SÃO SEBASTIÃO

(Com expansões do PDZ Implantadas – Vista do Morro do Araça)



PORTO DE SÃO SEBASTIÃO
(Com expansões do PDZ Implantadas: Mangue do Araçá Preservado)



Porto “Split”
(Ilustração sobre a 1ª versão do projeto)

RETRO – ÁREA REMOTA

<100Km



Localização Regional das Áreas de Estudo

Do Relatório Final do GT (GESP-PMSJC-Docas SS): JUN/2010



Acessos Rodoviários



Contorno Caraguatatuba – São Sebastião

Contorno  de 

Caraguatatuba

Contorno  de 

São Sebastião

Baraqueçaba

Acesso 

ao Porto

Projetado

Existente



Contorno de São Sebastião
(Alternativas estudadas)







Prazo vencido:

Necessário atualizar LP



✓ Acesso aquaviário privilegiado

Em síntese

✓ Carga

✓ Área terrestre limitada... mas com 

solução possível: “porto split”.

✓ Projeto e Licenciamento Ambiental





O b r i g a d o !
FREDERICO BUSSINGER
fbussinger@idelt.org.br

Tel: 11-3068.6868
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