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* * * 

 

- Abre a reunião o Sr. Barros Munhoz. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Está aberta a sessão das 

dez. Eu já, ao mesmo tempo que abro a sessão das dez, eu já suspendo a sessão. Não 

precisa a leitura da Ata, está aberta a sessão, tem quórum. Está suspensa a sessão das dez 

horas. 

 

* * * 

 

- Suspensa, a sessão é reaberta sob a Presidência do Sr. Barros Munhoz. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Nos termos regimentais e 

do Ato da Mesa nº 2, de 2022, declaro reaberta a 17ª Reunião da Comissão Parlamentar 

de Inquérito constituída pelo Ato nº 6, de 2021, com a finalidade de investigar 

irregularidades no processo de licenciamento e monitoramento da cava subaquática no 

estuário entre Santos e Cubatão, no litoral de São Paulo, que é preenchida com cerca de 

2,4 bilhões de litros de sedimentos tóxicos (Vozes Sobrepostas.), colocando a região em 

iminente perigo de crime ambiental nas proporções verificadas na cidade de Brumadinho, 

em Minas Gerais. 

 Com a palavra... Bom, encontram-se presentes o deputado Maurici, o deputado 

Cezar, o deputado Estevam Galvão, o deputado Ricardo Madalena, o deputado Professor 

Walter Vicioni e este presidente. Bom, na pauta de hoje, tem um requerimento... Solicito 

ao secretário da comissão... 
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O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Pela ordem, Sr. Presidente. Pela ordem. É 

que V. Exa. não citou. Eu também estou presente. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Desculpe, deputado 

Estevam Galvão. Solicito, então, ao secretário da comissão a leitura da ata da última 

reunião. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Com a palavra o deputado 

Ricardo Madalena. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Peço a dispensa da leitura da ata da última 

reunião, que foi ainda há pouco. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - É regimental o pedido de 

Vossa Excelência. Os Srs. Deputados que forem favoráveis permaneçam estão. (Pausa.) 

Aprovada a não leitura. 

Então, agora os itens da pauta. Deputado Maurici, Requerimento CPI  32/2021. 

Requer nos termos regimentais, com base no § 2º, Art. 13, da Constituição Estadual e no 

inciso I, Art. 3º, da Lei 11.124, de 2002, o convite ao Sr. Leandro Silva de Araújo, 

economista especialista em gestão pública, com mestrado em políticas públicas pela 

UFABC, membro da coordenação do movimento contra a cava subaquática Cava é Cova, 

entidade criada especificamente para tratar do objeto da apuração desta Comissão 

Parlamentar de Inquérito, com o objetivo de prestar as informações de que tenha 

conhecimento e que possam contribuir para a presente investigação. 

Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em 

votação a proposta do deputado Maurici. Os Srs. Deputados que forem favoráveis 

continuem como se encontram. (Pausa.) Aprovado o requerimento. 

Requerimento nº 2, CPI 33 de 202. Requer nos termos regimentais, com base no § 

2º, Art. 13 da Constituição Estadual, convite à Sra. Maridel Vicene Polachini Lopes, 

engenheira agrônoma, coordenadora da Frente Ambientalista da Baixada Santista, 

entidade que desde o início acompanhou o processo de instalação e operação da cava 
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subaquática com o objetivo de prestar a esta Comissão Parlamentar de Inquérito as 

informações de que tenha conhecimento a respeito do objeto da presente investigação. 

Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Os Srs. 

Deputados que forem favoráveis ao requerimento permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) Aprovado. 

Bom, vamos proceder então... Deputado Vicioni, a Dra. Silvia Sartor pela segunda 

vez não compareceu. O senhor insiste no convite a ela? Porque nós não podemos, nós 

estamos terminando o prazo da CPI. Eu estou querendo zelar pelo cumprimento do prazo. 

 

O SR. PROFESSOR WALTER VICIONI - MDB - Dispenso, tudo bem, sem 

problema nenhum.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Obrigado. Então com a 

palavra o Sr. Maurício...  

 

O SR. MAURICI - PT - Sr. Presidente, pela ordem. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Deputado Maurici. 

 

O SR. MAURICI - PT - O requerimento pedindo o comparecimento do Dr. 

Maurício de Carvalho Torronteguy foi votado ontem?  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Foi. 

 

O SR. MAURICI - PT - Acho que o senhor não colocou em votação, colocou? 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Foi na sessão de ontem. Na 

sessão de hoje foi ratificado. 

 

O SR. MAURICI - PT - Perfeito. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Com a palavra, então, o Dr. 

Maurício. 
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O SR. MAURÍCIO DE CARVALHO TORRONTEGUY - Bom dia a todos. 

Meu nome é Maurício Torronteguy. Eu sou oceanólogo de formação, fiz meu mestrado 

em geografia na linha de pesquisa de oceanografia costeira e geologia marinha. Eu tenho 

quase praticamente 20 anos de atuação no mercado de dragagem.  

Desenvolvi uma série de projetos, estudos, supervisão e fiscalização para subsidiar 

tanto obras quanto licenciamento ambiental de projetos de dragagem, entre outros itens 

ligados à temática portuária e costeira. Já nos últimos anos tenho exercido atividade de 

consultor, principalmente no que a gente chama de náutica, na parte de engenharia 

náutica, que envolve estudos de dimensionamento de vias navegáveis, estudos de 

navegação, estudos de sedimentação em vias navegáveis, hidrodinâmica, uma série de 

atividades.  

Especificamente aqui para o caso do canal de Piaçaguera, eu fui o gestor do contrato 

da fiscalização e gerenciamento da obra de dragagem do canal de Piaçaguera, dentre as 

quais não foi só apenas a dragagem. Como os senhores bem sabem, ela fez também a 

implantação da cava que acabou recebendo o material que foi dragado. Então eu conheço 

o projeto - a parte de execução da obra e as concepções que envolveram a execução da 

obra - bem, me considero um bom conhecedor disso.  

Então eu agradeço novamente o convite. Eu espero aqui que as informações que eu 

consiga prestar para os senhores tenham serventia para os objetivos da CPI. Eu fiz uma 

pequena apresentação que eu acredito que vai levar uns 20, 25 minutos. Se acharem por 

bem, eu vou começar a explanar. Obviamente depois, no final, vou estar aberto a 

responder aos questionamentos dos senhores. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Tem a palavra, Dr. 

Maurício. Por favor, pode fazer sua explanação. 

 

O SR. MAURÍCIO DE CARVALHO TORRONTEGUY - Desculpe, vou 

colocar aqui no modo de exibição. Bom, nesta apresentação que eu estou fazendo, eu me 

debrucei sobre uma extensa bibliografia que a gente já vem estudando ao longo dos anos, 

principalmente quando fomos instados ao desafio de estar participando do projeto.  

Eu organizei a apresentação, espero, de uma forma didática, para que todos 

consigam facilmente visualizar. Então eu distribuí em nove tópicos. Eu não vou discorrer 

sobre todos os tópicos aqui, porque ao longo da palestra, da apresentação, a gente vai 

discutindo, mas basicamente o objetivo da apresentação é falar um pouco sobre o que são 
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as cavas, quais os critérios que são adotados quando são implantadas essas cavas, onde 

existem essas cavas, o que foi feito no caso do Piaçaguera. Depois, no final, vou citar 

algumas considerações finais de forma a contribuir com o conhecimento, com as 

observações que eu tive ao longo destes anos em que participei do processo. 

As cavas confinadas de descarte subaquático são uma tradução de uma abreviatura 

em inglês que são os CADs, que vêm sendo, acredito, discutidos em vários momentos e 

que significam “confined aquatic disposal cells”. Poderia ser, em vez de cavas, talvez um 

termo que poderia ser utilizado seria “células confinadas de descarte subaquático”. Na 

bibliografia internacional, é tratado como CADs, “confined aquatic disposal cells”. Essa 

é a nomenclatura aceita, vamos dizer, internacionalmente, nas publicações e tudo mais. 

Para que são feitas? O que efetivamente são essas cavas? Essas cavas são 

depressões no fundo de qualquer corpo hídrico, pode ser um lago, uma lagoa, um estuário, 

um rio, uma área aberta - existem cavas que são colocadas até em mar aberto -, onde você 

coloca dentro dessa depressão material de baixa qualidade, contaminado. Existem cavas, 

como a gente vai demonstrar aqui, que recebem um tipo de material, tem outras com 

outro. Há uma gama muito ampla de sedimentos e de níveis de toxicidade, de caso a caso.  

Então, eu trouxe aqui uma pequena ilustração, assim, muito simples. É uma 

ilustração de uma publicação de Fredette, que é um pesquisador do Corpo de 

Engenharia do Exército Americano, e de forma simplificada a gente consegue observar 

aqui, na letra A, uma cava que foi escavada, então ela é (Inaudível.), uma depressão bem 

(Inaudível.), e uma cava, vamos dizer assim, natural, que não foi construída para ter o 

destinamento de uma cava confinada. 

Quais são essas depressões? Podem ser depressões naturais, e em outros casos 

foram utilizadas cavas que já tinham sido construídas para, por exemplo, uma extração 

de jazidas de areia. Tem países em que é muito comum você retirar areia e colocar para 

um engordamento de praia ou uma restauração até de um aterro portuário, e essas 

depressões acabaram, em alguns casos, sendo utilizadas.  

Havendo a exposição do material, então é feito um capeamento do material, se 

coloca uma capa. Essa capa tem como função duas funções precípuas: basicamente é 

confinar o material que está ali - então, no momento em que você coloca essa camada, 

você deixa aquele material confinado, já não mais sujeito à dinâmica do ambiente -, e o 

isolamento do material.  

De uma forma geral, se tem uma visão de que é um isolamento meramente físico. 

Não é isso. O isolamento que se tem é um isolamento físico-químico. Então, na realidade, 
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quando se faz isso, você impede que tanto o material seja remobilizado pela dinâmica 

ambiental quanto que ele transmita, que aqueles contaminantes saiam para fora da 

depressão que está lá colocada. 

Então, o capeamento, do inglês chamado “capping”, já foi testado. Estudos distintos 

mostram essa eficiência dessa camada tanto física quanto quimicamente. Para o 

capeamento, então, é inerente, é uma premissa básica de qualquer cava, que esse 

capeamento seja executado com sedimentos livres de contaminantes. Você vai colocar 

um material limpo ali em cima e um material que seja também de boa qualidade não 

apenas no sentido da toxicidade, mas que também segure aquele material para que aquele 

material fique efetivamente confinado e isolado. Então, são cuidados que são 

recomendados internacionalmente para o desenvolvimento dessas cavas.   

O que eu vou discorrer aqui muito, no segundo tópico da minha apresentação, é 

trazer, de forma muito breve, algumas referências bibliográficas que discorrem a respeito 

da questão das cavas subaquáticas. Uma das principais bibliografias que existem da cava 

é justamente do Corpo de Engenharia do Exército Americano, que é chamado Usace - 

United States Army Corps of Engeneers - que inclusive participou da concepção e da cava 

já no início dos anos 2000, como um suporte técnico, e depois foi consultado novamente, 

até onde a gente pôde acompanhar. 

Então é um órgão do governo americano, um órgão militar. Não apenas militares 

trabalham lá, muitos civis trabalham na Usace. Ele é responsável pelas principais 

publicações de dragagem ao redor do mundo, não apenas de dragagens de sedimentos 

contaminados. Há de se frisar que a Usace é uma entidade que é responsável não apenas 

pelos projetos, mas ela é responsável por conduzir as contratações das obras, fiscalizar as 

obras e também fazer a contratação dos estudos ambientais e fazer toda a interface com o 

órgão ambiental americano, que é a “Environmental Protection Agency” - EPA. Então 

aqui eu trouxe três publicações.  

Elas estão disponíveis na internet. Depois, se for o caso, posso estar 

disponibilizando, mas elas trazem claramente não apenas recomendações e um guia 

prático de como executar as cavas, a disposição e o cabeamento, como ela recomenda em 

casos onde você não consegue fazer uma gestão de reaproveitamento deste material, seja 

pela toxicidade ou não consegue fazer um tratamento pelas características do tipo de 

material. Esses manuais trazem claramente como fazer, por que fazer e recomendam a 

cava no final.  
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Trouxe também aqui algum… Não necessariamente (Inaudível.) discorrer sobre 

cada manual, cada bibliografia dessas, mas uma entidade de alta respeitabilidade 

internacional, talvez a maior entidade vinculada à parte de normas no setor Portuário. É 

a Pianc, que é a Associação Internacional para o Transporte Aquaviário. A Pianc, 

obviamente, não é só focada na questão da dragagem.  

Ela envolve todas as estruturas portuárias, estruturas aquaviárias. Então é uma 

associação secular formada por especialistas internacionais do mundo inteiro, que muitas 

normas hoje que acabam se transformando em normas dos países, inclusive normas da 

ABNT ou normas da Marinha (Normans) acabam se inspirando ou aceitando na íntegra 

as recomendações desses especialistas.  

No decorrer dos processos - a gente tem que analisar historicamente como que as 

coisas vêm acontecendo - a gente tem um processo basicamente de contaminação dos 

ambientes costeiros ao redor do mundo a partir de uma certa década - década de 50, 60, 

70 - e os problemas começam a aparecer tão logo depois disso.  

Então essas entidades começam a se ver ao redor do mundo, não só a Usace, como 

os membros da Pianc começam a ver necessário dar uma destinação adequada para 

sedimentos contaminados. Então a Pianc já em 1996 faz um primeiro guia de 

confinamento de sedimentos contaminados, onde as cavas já são previstas e depois ao 

longo dos anos ela vai aprofundando e fazendo novas recomendações.  

E muitos países simplesmente pegam essas recomendações da Pianc e adotam ou 

adaptam para sua realidade local, como é o caso do Brasil, que até fez algumas legislações 

que são específicas e a gente... Então estão listadas ao longo do processo. Só para não 

ficar nesses dois exemplos, eu trouxe mais alguns aqui que eu acho que exemplificam 

também, que é o (Inaudível.) Austrália, que é um portuário australiano; o Instituto 

Geotécnico da Suécia.  

E depois mais recentemente a Associação Internacional de Empresas de Dragagem 

e a Associação Europeia de Dragagem fizeram agora talvez umas das comunicações mais 

recentes sobre a infraestrutura sustentável ligada à dragagem, que é o Dredging for 

Sustainable Infrastructure, que é uma comunicação relativamente recente - de 2018,2019, 

se eu não me engano - e ali eles comentam e citam vários casos de uso de cavas e por que 

utilizaram.  

Então a cava de forma geral é algo normatizado e recomendado por diferentes 

instituições técnicas e científicas internacionais. Ela tem esse respaldo e a gente vai ver 

aonde que isso (Inaudível.) o que tem em linhas gerais. Em linhas gerais cada local pode 
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ter uma ou outra especificidade, mas a gente tem determinados critérios, que aí é esse 

terceiro tópico “Critérios a serem observados na implantação de cavas”.  

Eu trouxe aqui um adaptado de um livro de publicações que já foram feitas 

anteriormente (Inaudível.) onde eles colocam de forma geral isso e isso foi observado nos 

processos da Cava da Piaçaguera, que são premissas básicas para você fazer e observar a 

implantação. Então eu não vou discorrer uma a uma porque eu acho que é muito 

extenuante, mas basicamente é assim.  

Uma questão fundamental é que você tenha um local para construir a cava e que 

esse local tenha suporte, tenha capacidade de receber o volume que você precisa colocar. 

Uma situação que também é variável de acordo com os locais é se você constrói uma cava 

única, em um processo só, se você tem pouca disponibilidade, você tem uma área mais 

reduzida, acaba se optando por uma cava maior.  

Quando você tem mais disponibilidade de áreas ou até algumas restrições, que vão 

ser discorridas lá embaixo, talvez se faça necessário colocar outras cavas e a gente vai 

depois mais adiante citar alguns exemplos. Um ponto fundamental é a questão da 

profundidade do local.  

A gente tem que entender que, por exemplo, uma atividade de dragagem, no caso 

do Brasil, onde a maioria das cavas dos portos estão ali na faixa de 15, 20 metros de 

profundidade, no máximo, é muito difícil encontrar um local que você vai encontrar um 

equipamento - e geralmente não tem, são restritos mesmo - que consiga escavar uma cava 

a 30, 40, 50 metros de profundidade, que já é considerada uma extração de areia, uma 

atividade de mineração praticamente em quase mar aberto.  

Então as cavas em geral se posicionam em uma profundidade considerada até rasa, 

abaixo dos 15 metros, 20 metros, e quanto mais rasa, na realidade, melhor para você 

conseguir fazer um monitoramento posterior naquele local. Então quanto mais distante, 

mais profundo, mais complexa fica a implantação, mais riscos são inerentes à atividade, 

porque você demora mais tempo, mais custoso até em termos econômicos ou muitas vezes 

você tem dificuldades metodológicas mesmo de execução disso.  

Então a grosso modo as cavas não tendem a ser distantes e a não serem muito 

profundas até para facilitar ou deixar a obra ser mais rápida e evitar impactos e, de certa 

forma também, ser depois no futuro mais fácil de monitorar (Inaudível.) a longas 

distâncias para poder observar. Então esses são alguns princípios.  

Outra questão também que é fundamental é a questão da infraestrutura existente. 

Muitas vezes as cavas - aqui no Brasil não é tanto - mas em vários países tem muitos 
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gasodutos, oleodutos fundeados ou cabos de telecomunicação e você tem que observar 

isso. Você não pode colocar em qualquer local que isso vá interferir, por exemplo, no 

canal de navegação, embora existam cavas que são instaladas até embaixo de canais, de 

locais (Inaudível.), mas bem abaixo de onde os navios passam.  

Mas essas são questões que são fundamentais de serem observadas. Um ponto que, 

na minha opinião, é um dos pontos mais chaves da questão do sucesso das cavas é a 

questão da hidrodinâmica. O caso da Piaçaguera é um caso bem notório. Aquela região é 

uma região de reconhecida área de sedimentação. Por que a área é uma área de 

sedimentação, de deposição de sedimentos?  

Quando tem deposição é porque não tem uma hidrodinâmica muito grande, então 

aquele local está sempre acumulando. O Porto de Santos a gente tem aí estudos do 

governo federal, estudo da própria autoridade portuária e até estudos independentes que 

mostram que o Porto de Santos recebe um acúmulo de material anualmente bastante 

estrondoso.  

São características do ambiente estuarino. E muito por quê? Porque esse material 

não consegue sair de lá. E essa característica de baixa hidrodinâmica é uma característica 

desejada para a questão das cavas. Por quê? Porque à medida que você diminui o risco de 

ter um processo erosivo numa corrente muito violenta, também você estimula que aquela 

capa depois seja retroalimentada pelos sedimentos disponíveis no ambiente.  

Outro ponto fundamental também é a questão dos recursos biológicos existentes. 

Você não pode - de forma geral não é que não pode -, mas não é recomendado que você 

implante uma cava num local de deserto sob o ponto de vista biológico. Você tem que ter 

a ocupação daquela capa por organismos bentônicos, que são chamados organismos de 

fundo.  

Então esses organismos que ao partirem e começarem a viver dentro da capa ajudam 

através da atividade biológica, da reprodução, morte, alimentação, dejetos que lançam ali, 

aquilo tudo vai formando uma compactação e auxiliando no isolamento químico e físico 

da capa. Então locais estéreis também não são desejados. Outros pontos bastante fáceis 

de entender são as questões da arqueologia e geologia.  

Se você tem uma área rochosa, você não vai conseguir escavar, então é difícil; ou 

um material muito duro; ou um local que tenha valor arqueológico significativo, você 

também não pode fazer essas interferências. O quarto slide aqui fala sobre o que os 

pesquisadores internacionais têm discorrido sobre as vantagens do uso das cavas, o que 
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efetivamente motiva de forma geral. Não estou tratando especificamente de um caso ou 

de outro.  

A apresentação até agora é mais em geral assim o que a bibliografia especializada 

fala. Uma das vantagens do caso das cavas escavadas é que você pode dimensioná-las de 

acordo com a sua necessidade. Então se você tem que botar muito volume, você vai fazer 

uma escavação mais elevada. Se você tem que botar menos volume, você vai fazer uma 

escavação de menos volume.  

E um ponto fundamental que é muito discorrido é a questão de que ao utilizar o 

equipamento de dragagem, ao se executar a obra totalmente pelo transporte aquaviário 

você não tem interferências no tráfego local e você não tem com isso o risco de perda de 

vidas humanas e a emissão de gases ligados ao transporte aquaviário, que são de certa 

forma…  

Para você movimentar um volume X numa draga, é um equipamento. Para esse 

mesmo volume vai precisar de muitos caminhões, que vão ter que percorrer longas 

distâncias e tudo. Então esse é um ponto. E hoje, principalmente hoje, na questão das 

mudanças climáticas e das discussões que se tem em cima dos gases do efeito estufa, isso 

ganhou uma envergadura muito grande nos últimos anos nas discussões quando se opta 

por essa estratégia de fazer tudo pelo modal aquaviário ou pelo transporte na água.  

Um ponto fundamental é que ao movimentar elevados volumes de uma vez só 

através das dragas sem interferências no tráfego é que você consegue fazer ela rápido, 

bem mais rápido do que fazendo ela por terra em caminhões. E isso é um ponto que é 

notório, porque quanto mais rápido menor é o transtorno, menores são os riscos atinentes 

daquele período.  

Está diretamente proporcional ao tempo. Quanto mais tempo demora, mais 

probabilidade de ocorrerem incidentes. Então está intrínseco nessa atividade, nessa 

questão da execução por água. E aqui a gente já até falou ali (Inaudível.) na explanação 

anterior e eu acho que os senhores já estão bem ambientados.  

A cava é um processo completamente diferente da questão de uma barragem. Eu só 

trouxe esse slide para mostrar que sob o ponto de vista geotécnico, mesmo que exista um 

eventual problema muito diferente (Inaudível.) um desbarrancamento de uma margem 

(Inaudível.) Ele tem um risco bastante diferente do que é a questão das barragens.  

Isso é um ponto que tem sido amplamente difundido nas tomadas de decisão. Aqui 

para um horizonte do que a gente está falando em termos de volume. No caso da dragagem 
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do Canal da Piaçaguera e da disposição lá, foram cerca de 2,8 milhões de metros cúbicos 

que foram dispostos dentro da cava.  

E esse volume, se a gente fosse usar um caminhão de 13 metros cúbicos mais ou 

menos, que é um caminhão até já um pouco maior, seriam necessários cerca de 235 mil 

caminhões para fazer só a disposição desse material em outro lugar. Isso teria que ser 

escavado e jogado dentro de caminhões que levariam isso para um local terrestre. Isso é 

só para a gente ter uma noção. Eu fiz uma análise disso, para a gente dimensionar um 

pouco isso. Por que tem essa questão de que o transporte aquaviário acaba tendo 

vantagens significativas?  

Só no Brasil, juntando a produção de caminhões no Brasil em 2021, 2020 e metade 

de 2019, chega a esse volume de 235 mil. A cadeia produtiva hoje, claro, não seriam 235 

mil caminhões fabricados para trabalhar na obra. Mas os dados mostram que é um volume 

bastante significativo, se a gente for olhar com o parque de equipamentos que o Brasil 

tem hoje disponível.  

Se a gente fosse colocar eles em filas, esses caminhões, claro, eles nunca vão sair 

de uma vez só. Mas, se fosse colocado em filas, é como se saísse de São Paulo, e tivesse 

uma fila até Santiago do Chile. Isso é um volume para a gente dimensionar. Por isso que 

essas obras de dragagem, no Brasil inteiro, elas são feitas por água, e não por terra. Porque 

realmente traria impactos muito grandes.  

Quando tem esses volumes elevados, de necessidade de remoção, essa é uma 

atividade inerente que seja feita pelo transporte aquático, para não causar transtorno, 

como ele falou. Eu estava um pouco mais rápido aqui, mas, um ponto fundamental, que, 

esse, me parece, talvez, de tudo, que a gente fala das vantagens, é a questão que ela não 

ocupa espaços terrestres.  

Ao fazer uma cava subaquática, você não está alterando aquele ambiente terrestre 

ao lado. Então você não está interferindo numa eventual expansão de uma área urbana, 

ou de uma área militar, ou de uma retroportuária. Ele está embaixo da água.  

Até áreas de interesse ambiental, ou possivelmente áreas que vão se tornar, por 

algum motivo, de preservação permanente, ou parques, ou coisa do tipo, elas não estão 

sujeitas a isso. Então esse é um ponto que é bastante discorrido ao longo da bibliografia, 

dos exemplos internacionais, como um ponto muito positivo. Por quê?  

Porque, ao não ocupar um espaço terrestre, você não tem perda de habitats 

terrestres. E um dos maiores problemas dos nossos tempos é justamente a perda de 
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habitats terrestres. Ao você colocar qualquer coisa em terra, você está expulsando aquela 

fauna, está suprimindo vegetações. Tudo isso gera um impacto bastante negativo. 

Outras questões que são levadas, muito à frente disso, é que você praticamente 

elimina, por completo, o risco de contaminação do lençol freático. Porque esse material 

fica confinado dentro da água. E dentro da água, o lençol não existe lá. Não tem essa 

saturação. Então você não tem esse risco de “botei num bag, e rompeu o bag”. O material 

vai escorrer lá para baixo”. Você vai fazer uma impermeabilização, pode ter uma 

pavimentação, e por aí vai. 

Outra questão é que não existe o risco do contato dermal. Não é possível uma pessoa 

chegar numa cava e tocar o material. Porque, além dele estar capeado, está debaixo 

d’água. Então esses são pontos que são levados e são observados ao redor do mundo 

inteiro.  

Uma das questões que é fundamental é a questão da emissão de voláteis. Porque 

muitos sedimentos, ricos em matéria orgânica, ou ricos em hidrocarbonetos, acabam 

tendo a possibilidade de expelir algum tipo de gás tóxico. Quando você coloca ele 

confinado, além da capa protegendo, mesmo que ele passe para a água, a água tem, 

reconhecidamente, um efeito tampão. Tanto que os oceanos são os maiores capturadores 

dos gases tóxicos e gases causadores do efeito estufa.  

Então a água acaba exercendo esse papel de filtro em relação a esses voláteis. Então 

essas são linhas do que são vantagens reconhecidas, e que estão dispostas na bibliografia 

internacional que trata do tema.  

As cavas são seguras? As cavas, em geral, elas têm se mostrado, nos programas de 

monitoramento que têm sido consultados, inclusive no caso de Piaçaguera, que, ao longo 

do tempo, elas são seguras. Não existem casos em que tenham ocorrido, ao menos, da 

minha ciência, problemas de desestabilização de cavas ou de rompimentos.  

Elas têm sido implantadas em diferentes situações. Então elas são adaptáveis a 

portos muito movimentados, portos pouco movimentados. Então ela tem uma diversidade 

muito grande de ambientes. Os estudos que foram feitos pela EPA, United States 

Environmental Protection Agency, houve duas publicações.  

Pelos monitoramentos que eles fizeram na Nova Inglaterra, eles mostram o 

seguinte. Nos primeiros meses há uma consolidação do material lá embaixo. Então é uma 

consolidação relativamente rápida. Daí depois você espera essa consolidação para fazer 

o capeamento. Foi exatamente o que aconteceu no Piaçaguera. Se esperou um tempo para 
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consolidar o material, para colocar a capa, até ela ter uma estabilidade suficiente para 

receber esse material.  

Mas isso não significa que ela não vá se consolidando ao longo do tempo. Ainda 

existe a possibilidade desse material ir, paulatinamente, se consolidando. Esse é um 

insight interessante da gente comentar. Porque, à medida que ela vai consolidando, ela 

vai fortalecendo essa depressão. Ao ter essa depressão, isso acaba agindo como uma 

espécie de armadilha de sedimentos.  

Então volta naquilo que a gente comentou anteriormente, que é um processo de 

retroalimentação da própria capa. Isso que os estudos e os conceitos atrás da implantação 

de cavas têm colocado. Então, de forma geral, as cavas, ao que tudo indica, elas vão 

ganhando estabilidade à medida que passa o tempo, justamente por causa desse processo 

de consolidação, associado ao assoreamento que vai acontecendo naturalmente em cima 

da cava. 

Um ponto fundamental também, que acho até que anteriormente foi comentado, é 

que as cavas, quando são escavadas e são capeadas, elas são perfeitamente monitoradas. 

Então, se há algum problema, esse problema pode, de alguma forma, ser registrado, ser 

apurado e, em certa medida, mitigado, compensado e corrigido, à medida que elas podem 

ser efetivamente monitoradas. É justamente esse slide que eu trago.  

O que são os principais monitoramentos? Cada caso ao redor do mundo, deve ter 

os seus monitoramentos específicos, de acordo com a sensibilidade ambiental daquele 

local, de acordo com as características que a gente comentou, um local mais 

hidrodinâmico, outro com menos hidrodinâmica, eles vão estabelecer programas.  

Mas existem alguns que são fundamentais, que é o monitoramento batimétrico. 

Você acompanha como é que está a capa, como é que estão as profundidades do local, se 

está acontecendo realmente esse decaimento, se depois de um tempo isso volta a começar 

a acumular.  

Um ponto é a qualidade da água e a qualidade dos sedimentos. Se você fizer uma 

amostra na capa e tiver toxicidade, significa que o capeamento não está funcionando. 

Agora, se está com a mesma qualidade que quando você colocou, significa que, pela 

relação de causa e efeito, você assume que aquele capeamento está funcionando 

adequadamente.  

Um deles que, para mim, acho que é um ponto que traz muita informação, é o 

monitoramento da biota existente no local. Porque, se há contaminação em cima da capa, 

não há vida. A vida não retorna para o local. Você cria um ambiente tóxico, que os 



Divisão de Registro de Pronunciamentos 

   

 

organismos vão acabar definhando ou morrendo. Claro que alguns organismos são mais 

tolerantes que outros. Mas, em linha geral… 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Maurício, por favor, o 

senhor ainda precisa de algum tempo a mais? 

 

O SR. MAURÍCIO DE CARVALHO TORRONTEGUY - Eu precisava de uns 

cinco minutinhos só, deputado.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Ok.  

 

O SR. MAURÍCIO DE CARVALHO TORRONTEGUY - Então eu vou passar 

rapidamente um caso, lá dos Estados Unidos, justamente de um programa de 

monitoramento do Damos, Disposal Area Monitoring System. Mostra que, depois do 

capeamento, houve a ocupação por organismos de fundo. Eu vou tentar discorrer 

rapidamente sobre a questão dos exemplos internacionais.  

Houve um estudo, patrocinado pelo órgão ambiental canadense, onde ele 

identificou, em 2009, 34 cavas localizadas em sete países. Isso, há 13 anos atrás. Naquela 

ocasião, ele consultou 13 países. Três não responderam, dentro dos quais até o próprio 

Brasil. Três responderam que não tinham. Sete responderam que sim. Ou seja, a pesquisa 

não abrangeu todos os países do mundo, mas abrangeu alguns dos principais países.  

E o que se teve foi esse resultado. Existem cavas instaladas na Holanda, Hong 

Kong, Austrália, Estados Unidos, Espanha, Noruega e Reino Unido. No Brasil, depois 

dessa pesquisa, se instalaram três cavas. Em outros países, também devem ter instalado 

as suas. A gente tem um mapeamento disso.  

No caso da Holanda, não é exatamente uma cava, no sentido totalmente 

subaquático. Ela acabou sendo construída conformando quase que uma ilha artificial, no 

rio Hollandsch Diep. Ela está sendo utilizada até hoje, com uma capacidade de 10 milhões 

de metros cúbicos. No Aeroporto de Hong Kong, quando foi feita a construção do 

aeroporto de Hong Kong, foram construídas algumas células para a disposição de 10 

milhões de metros cúbicos. (Inaudível.) 

Na Austrália, no Porto de Melbourne, duas cavas. No Ports Australia de 2015, que 

é o órgão portuário de lá, eles informam que uma dessas cavas continua sendo utilizada 

até, pelo menos, até 2015, ainda continuava sendo utilizada.  
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Esse slide, eu acho que é um que traz uma maior envergadura, desses exemplos 

anteriores, que é essa explanação do Steven Wolf, que é do órgão americano. São 29 

cavas instaladas na Nova Inglaterra, na parte atlântica, no norte dos Estados Unidos. Onde 

ele coloca que tem essas 29, e ainda outros locais com cavas sendo planejadas.  

O que mais chama a atenção é o caso do Porto de Boston, que desde 1997 implantou 

12 cavas como solução para isso. É claro que não é só na Nova Inglaterra. Existem casos 

de cavas implantadas em Nova Jersey, na Califórnia, e em outras situações.  

Então isso aqui são algumas disposições que estão em fácil acesso na internet. Essas 

aqui são as duas cavas que foram instaladas em Sepetiba, no Rio de Janeiro, entre 2006 e 

2008. São cavas que foram escavadas, e depois o material, esse em vermelho, foi colocado 

dentro, e qual material que foi utilizado para fazer a abertura do canal.  

E aqui a gente passa para a cava do Piaçaguera, que vou discorrer para não consumir 

mais o tempo. Foi implantada entre 2017 e 2020. Em 2017 houve a abertura, com 3,5 

milhões de metros cúbicos. Entre 2017 e 2018 foi o preenchimento, com 2,8 milhões. E 

em 2020 houve o capeamento, com 300 mil metros cúbicos, que vieram do trecho um do 

Porto de Santos, da parte externa do Porto de Santos.  

São sedimentos limpos que foram utilizados, que iriam para o PDO, Polígono de 

Disposição Oceânica do Porto de Santos, que acabaram sendo utilizados para fazer o 

capeamento. Então, o que é esse volume, só para a gente ter uma ideia? Segundo dados 

oficiais do governo, o Porto de Santos, mais ou menos, tem que dragar em torno de 6 

milhões de metros cúbicos ao ano. Então essa disposição representa um pouco menos de 

50% do que Porto de Santos faz anualmente em termos de dragagem.  

O próximo contrato, que é um contrato que, inclusive, ainda não iniciou, ainda está 

no processo, desse ciclo 2022-2023, vai dragar 13,2 milhões de metros cúbicos, nos 

próximos dois anos, apenas no Porto de Santos. Depois aqui tem informações do que cada 

porto anualmente deveria dragar, em tese. 

Então, aqui, algumas fotos da época da abertura. Começou com um equipamento 

para uma área mais rasa, porque aí era bem raso. Depois, equipamentos maiores que 

foram utilizados, o material foi preenchido, depois o canal foi dragado, e foi feito o 

preenchimento da cava, utilizando esse difusor, que permite que fosse direcionado bem 

para o fundo, para não criar a suspensão do material.  

Depois que ele foi preenchido, houve um monitoramento da consolidação desse 

processo, da consolidação desse material. Todo esse processo de monitoramento de 

consolidação foi executado com a participação da UFRJ, através do contrato da 
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(Inaudível.) Fizeram o monitoramento dessa coesão antes de fazer o capeamento, que foi 

com esse material aqui, vindo do trecho externo do canal de Santos.  

O que eu traria como uma questão positiva nesse sentido? O uso do material de 

canal externo. Isso está totalmente alinhado com as boas práticas internacionais, que é o 

“beneficial uses”, onde você trata o sedimento dragado como um recurso a ser 

reaproveitado. E isso está disposto no nosso ordenamento ambiental, através da resolução 

Conama, que preconiza o uso benéfico do material dragado, e inclusive (Inaudível.) 

Justamente essa preconização de que havia também (Inaudível.)  

Então, já indo quase ao fim - peço desculpas se me estendi muito -, tenho dois slides 

aqui que mostram quando começaram, mais ou menos, as análises. E essa questão já é 

uma coisa de quase 20 anos, né. Então, ao usar-se... Esse estado da arte, em termos de 

centro de pesquisas de material dragado... Já aqui no primeiro Congresso Brasileiro de 

Dragagem, de 2007, publicou artigos (Inaudível.). Desde 2002, já trabalhou com a 

Fundação de Estudos e Pesquisas Aquáticas e já vinha dando suporte e já orientava pelo 

uso de cavas, no estuário, para destinação de sedimentos do Canal de Piaçaguera.  

Então, só para dar ainda mais um pouco de subsídio nessa questão bibliográfica. 

Dois artigos foram publicados, são de minha autoria, com participação de outras pessoas, 

outros colegas de trabalho, que estiveram envolvidos no trabalho. A gente publicou um 

artigo em 2018, no congresso mundial da Pianc, que é um congresso que ocorre a cada 

quatro anos. Naquela ocasião, se falou mais sobre a questão da abertura da cava mesmo, 

propriamente dita, o preenchimento em que não tinha sido feito o capeamento.  

E esse artigo passou por uma revisão com uma série de especialistas internacionais 

antes de ser aceito no congresso. Depois, agora em 2021, foi publicado no “Journal of 

Dredging”, que é uma das principais publicações de dragagem. Também passou pelo 

crivo do comitê científico. Foi publicado... 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Maurício, por favor, você 

poderia concluir, por obséquio? 

 

O SR. MAURÍCIO DE CARVALHO TORRONTEGUY - Sim, sim, sim. Então, 

bom, eu vou passando aqui rapidamente. Aqui uma dragagem... Vou indo direto para as 

considerações finais: o uso de cavas é uma estratégia amplamente utilizada. A escavação 

é utilizada para vários tipos de contaminantes. Há dezenas de casos mostrando o sucesso 

dessas cavas. Na Europa e nos Estados Unidos, é algo até chancelado pelo governo, 
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especialmente, porque é feito até pela Usace, com a participação dos órgãos ambientais e 

demais órgãos.  

No caso da cava de Piaçaguera, ela foi projetada seguindo essas recomendações e 

critérios. A obra foi fiscalizada, na época; foi quando eu participei efetivamente. Naquele 

momento, se queria que ela seguisse o projeto e seguisse as recomendações, que havia, 

de condicionantes ambientais, em termos de onde dispor, como dispor, a velocidade, tudo. 

Então, a dragagem envolveu sedimentos contaminados misturados com sedimentos 

limpos.  

Isso acabou gerando um grande volume, até porque demorou muito tempo entre as 

fontes de contaminação, até ser buscado e ser feito esse confinamento. Então, acabou 

tendo esse “mix” com sedimentos muito limpos; isso é um ponto que muitas vezes dava 

a impressão de que todo o volume era contaminado. Na realidade, havia uma mistura de 

sedimentos contaminados com sedimentos que estavam ali no canal, que acabaram sendo 

conservadoramente removidos; colocados lá.  

A questão do uso benéfico, a gente já falou: foi utilizado o material do canal de 

Santos para o capeamento, que acho que é um ponto positivo a ser destacado. E o 

monitoramento permite acompanhar a estabilidade e a integridade da cava ao longo do 

tempo, tal como ocorre em outras estruturas. Todas as estruturas têm monitoramentos, e 

com isso você consegue identificar se há falhas ou não há falhas. Era isso. Tudo em 

ordem, desculpe se me estendi demais.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Bem, eu agradeço então ao 

Dr. Maurício e abro a palavra para inscrições. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Pela ordem, Sr. Presidente. Eu me 

inscrevo. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Deputado Ricardo 

Madalena está inscrito. Alguém mais deseja fazer perguntas? 

 

O SR. MAURICI - PT - Me inscreva, por gentileza, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Deputado Maurici. Alguém 

mais? 
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O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - A princípio... Está me ouvindo? A 

princípio, eu me inscrevo. Depois, então, eu vou analisar. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Então, com a palavra, o 

deputado Ricardo Madalena. (Inaudível.) 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Bom dia a todos. Cumprimentar o Sr. 

Maurício... 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Deputado Cezar. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Cumprimentar... Posso falar, presidente? 

Cumprimentar o Sr. Maurício. Tenho umas indagações a fazer. O senhor já prestou 

serviço para as empresas que estão sendo investigadas? Recebeu algum pro labore dessas 

empresas, Sr. Maurício? 

 

O SR. MAURÍCIO DE CARVALHO TORRONTEGUY - Sim, eu trabalhei 

entre 2017 e 2020 fazendo a gestão do contrato de fiscalização e gerenciamento da obra.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Contratado por quem, diretamente por 

você ou terceirizado? 

 

O SR. MAURÍCIO DE CARVALHO TORRONTEGUY - Diretamente por 

mim, contrataram a empresa... (Vozes sobrepostas.) 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Qual empresa, qual o nome da empresa? 

 

O SR. MAURÍCIO DE CARVALHO TORRONTEGUY - Atlântico Sul 

Consultoria. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Quem é o proprietário? 
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O SR. MAURÍCIO DE CARVALHO TORRONTEGUY - Eu era proprietário, 

com outros sócios. Essa empresa acabou, ela já não existe mais. A gente tem uma outra 

empresa de consultoria. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Ela foi criada só para dar parecer neste 

caso? 

 

O SR. MAURÍCIO DE CARVALHO TORRONTEGUY - Não, ela já tinha sido 

criada antes. E acabou que, por força de mercado, foi contratada pela expertise na 

atividade de dragagem, fiscalização. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Na sua opinião, a cava está de acordo com 

as especificações do Consema e Conama, de acordo com a deliberação do Consema no 

34-88? 

 

O SR. MAURÍCIO DE CARVALHO TORRONTEGUY - Olha, eu não conheço 

essa deliberação. Mas até onde eu sei... 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Mas o senhor tem especificação, o senhor 

é expert no assunto, consultor técnico, científico, engenheiro, cartográfico, topógrafo, 

geodésia. Não conhece? 

 

O SR. MAURÍCIO DE CARVALHO TORRONTEGUY - Não, de cabeça, 

assim, não conheço essa deliberação. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Mas o senhor deu um parecer, estudou a 

questão da cava e não tem conhecimento desta deliberação do Consema? 

 

O SR. MAURÍCIO DE CARVALHO TORRONTEGUY - Não tenho. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Ok, registre em ata, Sr. Presidente. O 

senhor teve acesso ao EIA/Rima em que aconteceu o licenciamento? 
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O SR. MAURÍCIO DE CARVALHO TORRONTEGUY - Olha, eu tive acesso 

às licenças; o conteúdo do EIA/Rima, eu não trabalhei diretamente. Eu não trabalhei 

diretamente no licenciamento ambiental da cava, e sim na execução da obra propriamente 

dita. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Então, o senhor não conhece o EIA/Rima? 

 

O SR. MAURÍCIO DE CARVALHO TORRONTEGUY - Não, a profundidade, 

não. Alguma coisa, na época, claro, para desenvolver a obra, a gente sabe da licença, das 

condicionantes que têm que ser atendidas. E as informações que saem da obra, muitas 

informações, saindo da obra, subsidiavam justamente as condicionantes que envolviam, 

que era rastreamento dos equipamentos, identificação se os resíduos sólidos que estavam 

sendo gerados estavam sendo destinados adequadamente e outras atividades inerentes à 

atividade da obra propriamente dita. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Tá. Eu vou pedir que o senhor se atente 

apenas àquilo que eu pergunte e seja objetivo na resposta, porque tem vários a responder.  

Na sua opinião, qual o perigo potencial da cava subaquática para o meio ambiente 

da região? 

 

O SR. MAURÍCIO DE CARVALHO TORRONTEGUY - Olha, eu acho que os 

perigos estão bem controlados. Hoje em dia, eu não identifico um perigo iminente em 

relação à cava. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Mas, se o senhor não conhece o 

EIA/Rima, que originou todo o poder para poder executar, como é que o senhor responde 

desta forma?  

 

O SR. MAURÍCIO DE CARVALHO TORRONTEGUY - Eu respondo desta 

forma baseado no conhecimento que eu tenho da execução da obra, de como ela foi feita, 

características; eu não consigo visualizar aqui algum risco para lhe comentar neste 

momento. 
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O SR. RICARDO MADALENA - PL - Que conste em ata, Sr. Presidente, que ele 

não tem conhecimento do EIA/Rima. Qual o nível de toxidade dos detritos despejados na 

cava? 

 

O SR. MAURÍCIO DE CARVALHO TORRONTEGUY - Bom, até os níveis 

de toxidade, eles foram estudados a fundo, na época, pelo monitoramento ambiental. 

Havia contaminantes, que são alguns metais pesados e (Inaudível.) superiores aos níveis 

recomendados. E foi tudo discutido através das licenças ambientais obtidas junto com o 

órgão ambiental. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Das sete alternativas, essa, se não me 

engano, foi a sexta. As demais foram desprezadas. O senhor acha que foi correta essa 

alternativa escolhida - cava subaquática? E, na sua opinião, será que foram desprezadas 

por causa do custo de valor das demais alternativas? Um, dois, três, quatro e cinco, se não 

me falha a memória. 

 

O SR. MAURÍCIO DE CARVALHO TORRONTEGUY - Olha, eu acredito que 

foi uma matriz de... Pelo que eu tenho conhecimento, foi bastante debatido isso já no 

início das obras, houve um amplo estudo de alternativas, foi discorrido na fase de 

licenciamento e com o órgão ambiental. Tenho bastante convicção de que essa alternativa 

foi bastante discutida antes da sua implantação. E, pelo que a gente conhece hoje, ela 

seguiu tudo o que foi preconizado naquela época. Durante a obra, nunca se teve nenhum 

incidente, e até onde eu conheço não existe nada que desabone essa alternativa que foi 

escolhida. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Eu torno a repetir, Sr. Presidente. Se ele 

não conhece o EIA/Rima na íntegra, como ele pode fazer essa afirmação com convicção? 

Na sua opinião, onde deveriam ser jogados os detritos: na cava subaquática ou em aterros 

barragens, modelos de taludes? 

 

O SR. MAURÍCIO DE CARVALHO TORRONTEGUY - Eu acredito que na 

cava. Na minha opinião, seria na cava. 
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O SR. RICARDO MADALENA - PL - Ok, Sr. Presidente. Gostaria de deixar 

claro aqui, Sr. Presidente, que eu enviei uma cópia, já faz 21 dias - e com prazo, na 

verdade, de 20 dias -, à Patrícia Iglecias, Dra. Patrícia, presidente da Cetesb, pedindo uma 

cópia da ART, Anotações de Responsabilidade Técnica, do EIA/Rima do Sr. Sérgio Luiz 

Pompéia, engenheiro agrônomo. E até o momento eu não recebi. Recebi aqui duas caixas 

de documento, mas a cópia da ART, que é a responsabilidade técnica, até o momento não 

chegou, Sr. Presidente. Muito obrigado.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Eu só queria esclarecer que 

V. Exa. solicitou diretamente, né, deputado Ricardo. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Exatamente. Solicitei... Estávamos em 

recesso... (Vozes sobrepostas.) 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Eu vou solicitar também, 

tudo bem? 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Nós estávamos em recesso... 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Só um minutinho, deputado 

Estevam. Deputado Ricardo, por favor. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Pois não. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Só justificando: como nós estávamos de 

recesso, eu não quis importuná-lo. Só isso. Obrigado. Da minha parte, eram só essas 

colocações. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Obrigado, deputado 

Ricardo Madalena. Tem a palavra o deputado Estevam. 
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O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Sr. Presidente, Barros Munhoz, nobres 

colegas, nobres pares que fazem parte dessa... 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Eu vou pedir desculpa a 

Vossa Excelência. Vossa Excelência é o próximo, mas antes de V. Exa. tem o deputado 

Maurici.  

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Ah, pois não. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Deputado Maurici, com a 

palavra. 

 

O SR. MAURICI - PT - Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria antes perguntar 

ao Dr. Maurício. E a minha pergunta, não entenda como nenhum demérito, desprestígio. 

Mas é que o senhor discorreu com muita propriedade sobre aspectos que envolvem 

química, meio ambiente, biologia. Quando o senhor fala da segurança da cava, em que o 

senhor desconhece, por exemplo, ou pelo menos não aponta a possibilidade de que 

substâncias tóxicas depositadas na cava possam degradar e migrar para fora desse 

ambiente, já que pelo que eu entendi a cava não é hermética como se imagina, mas vamos 

voltar a esse tema. Mas a minha pergunta é: qual é a sua formação acadêmica, Dr. 

Maurício? 

 

O SR. MAURÍCIO DE CARVALHO TORRONTEGUY - Eu sou oceanólogo 

de formação. 

 

O SR. MAURICI - PT - Oceanólogo? Tá. Volto a repetir, peço desculpas porque 

acabei... O senhor foi convidado a essa CPI. 

 

O SR. MAURÍCIO DE CARVALHO TORRONTEGUY - Sim. 

 

O SR. MAURICI - PT - Mas eu acabei de ouvir por quase duas horas alguém que 

foi convocado e que depois o próprio deputado que o convocou dizia que ele não tinha 

nada a ver com o assunto. Então por isso a minha pergunta. 
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O SR. MAURÍCIO DE CARVALHO TORRONTEGUY - Entendi. 

 

O SR. MAURICI - PT - Inclusive eu quero perguntar uma coisa. Essa cava que 

foi colocada aí no estuário de Santos, aí no canal de Piaçaguera, ela é confinada, ela é 

hermética, ela é contida, ela é subaquática? Enfim, como é que senhor caracterizaria? Eu 

pergunto pelo seguinte: pelos exemplos que o senhor trouxe aí, eu vi cavas praticamente 

todas elas feitas abaixo do leito do estuário, e parece que no caso da cava subaquática do 

Canal de Piaçaguera, ela não fica toda abaixo do nível do estuário, ela fica uma parte 

acima? 

 

O SR. MAURÍCIO DE CARVALHO TORRONTEGUY - Não, não. Ela fica 

completamente abaixo da água.  

Ela fica, ela tem uma, ela, foi colocada uma... É que eu não estou com o slide aqui, 

mas ela foi escavada até mais ou menos uns 25 metros de profundidade, todo aquele 

perímetro, foi disposto material ali dentro, depois foi colocada uma capa de um metro e 

meio de sedimentos, e hoje tem uma lâmina d'água ali em cima mais ou menos de três 

metros, três metros e meio. É isso que foi.  

Então ela hoje, a região ao redor é rasa, talvez tenha um metro de profundidade. 

Mas o topo do capeamento, da capa, está mais ou menos uns três metros, três metros e 

pouco da superfície. Ela é realmente, respondendo a sua pergunta, ela é uma cava 

confinada subaquática. 

 

O SR. MAURICI - PT - A minha pergunta, Dr. Maurício, é se ela está a três metros 

do nível d'água ou a três metros abaixo do leito do canal. 

 

O SR. MAURÍCIO DE CARVALHO TORRONTEGUY - Não, está do nível da 

água. O canal está depois, a quase uma centena de metros de distância do ponto mais 

próximo, e o canal já está a 13 metros e meio, salvo engano, algo assim. Se anotar, ela, o 

início dela, o canal, fazendo assim, o canal está aqui e o topo da cava está aqui, ainda tem 

um pouco de água em cima, assim, fazendo uma... 

 

O SR. MAURICI - PT - Ou seja, a cava não está toda subterrânea, por assim dizer. 

Ela não está abaixo do leito toda ela? 
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O SR. MAURÍCIO DE CARVALHO TORRONTEGUY - Eu não entendi a 

pergunta do deputado, me desculpe, mas eu... 

 

O SR. MAURICI - PT - Vamos lá. No estuário você tem a lâmina d'água lá em 

cima, na superfície. Abaixo você tem uma camada de água, e depois você tem o fundo. 

 

O SR. MAURÍCIO DE CARVALHO TORRONTEGUY - A cava. Isso, isso. 

 

O SR. MAURICI - PT - A pergunta é se a cava está toda ela abaixo do piso do 

estuário ou se ela aflora. Essa é a pergunta. 

 

O SR. MAURÍCIO DE CARVALHO TORRONTEGUY - Não, ela está abaixo 

do piso do estuário. Ao redor do estuário está mais ou menos um metro, e ela está mais 

ou menos a uns três metros, é aquilo que eu até comentei, isso é de certa forma desejável, 

porque à medida em que o material vai acabar começando a acumular nesse espaço que 

ainda sobrou, que ainda não foi totalmente preenchido. 

 

O SR. MAURICI - PT - Perfeito. A pergunta que eu tenho é a seguinte: se o 

constante aprofundamento do porto, agora previsto para 17 metros, se essa movimentação 

constante não pode afetar a dinâmica de sedimentação e passar para um quadro de erosão 

do banco de areia onde está a cava; ou ainda, se ela não pode reduzir o fator de segurança 

na parte sul. Não sei se o senhor está atento, mas me parece que na parte sul a cava está 

abaixo do fator de segurança de um e meio que era estabelecido no projeto. O senhor 

compreendeu minha pergunta? 

 

O SR. MAURÍCIO DE CARVALHO TORRONTEGUY - Compreendi, sim. Eu 

acho pouco provável. Existem estudos hidrodinâmicos que podem diagnosticar com mais 

precisão essa alteração dos dois metros. Salvo engano, hoje a profundidade é de quinze. 

Tem esse projeto aí do Santos 17, que até onde eu sei eles ainda não aprofundaram na 

íntegra essa questão da hidrodinâmica. Eu entendo que estando a cava lá no alto, chamado 

alto estuário de Santos, a chance de essa hidrodinâmica ser no canal de Santos vir a afetar 

lá, pelo meu conhecimento na área de hidrodinâmica, que é o que eu trabalho bastante, 

eu entendo que nessa situação não vai representar um risco.  
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E houve na época do pré-projeto, pré-início de obra, para o licenciamento, houve 

modelagens matemáticas que mostravam essa hidrodinâmica do local, isso aí acabou até 

sendo informação que depois acabou sendo utilizada para balizar a execução da obra.  

Então é uma região que, em linhas gerais, comparada com outros locais, é uma 

região que tem algumas cidades de correntes relativamente baixas, que tem uma 

hidrodinâmica favorável, vamos dizer assim, para o acúmulo de material. O estuário 

santista, de forma geral, entendeu? Essa é uma situação a ser, mas existem, claro, 

situações em que um aprofundamento causa alterações hidrodinâmicas muitas vezes não 

exatamente como a gente está imaginando.  

Muitas vezes o aprofundamento permite, por exemplo, em vez de causar uma 

velocidade maior, mas uma maior intrusão salina, que é um outro, então uma corrente 

começa a ir por superfície, e a densidade do mar indo, e aí muitas vezes isso é um impacto 

a ser bem avaliado, porque gera mais salinidade dentro de um ambiente que era mais 

salobro.  

Eu acho que esse, o aprofundamento, ele pode incorrer muito mais nisso do que, 

mas eu realmente nunca me debrucei para fazer um estudo técnico a respeito disso. Mas 

eu, em primeira mão, diria que talvez o principal impacto que teria nisso em termos de 

hidrodinâmica seria talvez a possibilidade de uma cunha salina maior para dentro do 

estuário. 

 

O SR. MAURICI - PT - Dr. Maurício, em se tratando de substância biopersistente, 

biocumulativa e biomagnificante, quem vai fazer o biomonitoramento para saber se a 

população santista não estará sendo intoxicada cronicamente pelos escapes tóxicos da 

cava? 

 

O SR. MAURÍCIO DE CARVALHO TORRONTEGUY - Tá. Assim, olha, pelo 

que eu conheço do processo, a VLI hoje faz um programa de monitoramento dos tecidos 

de organismos, de organismos vivos, faz o monitoramento disso.  

Eu acho que... Tenho 99% de certeza para lhe afirmar aqui, porque eu realmente 

não participo desse programa de monitoramento específico disso, mas tenho certeza de 

que eles vêm monitorando os tecidos da fauna, tanto de pescados, como de outros 

organismos, da toxicidade. E que é realmente talvez um problema grave que justamente 

motivou a remoção e a retirada desses sedimentos que estavam disponíveis. Mas acredito 

que isso está dentro do programa de monitoramento ambiental da empresa. 
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O SR. MAURICI - PT - Numa hipótese remota, porque nós estamos falando aqui 

de um eventual passivo ambiental, correto? Nós não estamos reduzindo essa discussão da 

CPI à disputa comercial entre um projeto e outro, entre uma empresa e outra; nós estamos 

tratando da questão da qualidade do ambiente. A VLI, ou a Vale, ou a Usiminas são todas 

empresas, portanto, passíveis de um dia desaparecerem, falirem. Nessa hipótese remota, 

e eu creio que absurda, se houver uma situação como essa, quem vai ser responsável pelo 

monitoramento da cava subaquática? 

 

O SR. MAURÍCIO DE CARVALHO TORRONTEGUY - É uma boa pergunta. 

Na realidade, isso aí são programas de política ambiental mesmo do estado de São Paulo, 

do governo brasileiro, enfim. O que acaba acontecendo até onde a gente tem 

acompanhado os processos todos é que você faz um empreendimento - um porto, uma 

cava, uma barragem, um guarda de praia, uma marina, o que for -, e se estabelecem esses 

programas de monitoramento. À medida em que esses programas de monitoramento vão 

mostrando eficiência, que o prognóstico ambiental foi bem feito, está adequado, esses 

programas de monitoramento começam a diminuir a certa frequência, porque você vai lá, 

coleta, coleta, está sempre tudo certo, está até melhorando, ou... Então o monitoramento 

ambiental vai servir justamente para te corrigir rumos.  

Agora, em uma hipótese remota dessas, realmente é algo que pode vir a ficar um 

vácuo, isso independente de qualquer um dos empreendedores. Eu acho que isso aí é uma 

atividade que faz parte do arcabouço legal dos licenciamentos, que exista essa situação. 

Eu não sei se é algo de fortalecer, criar uma unidade de monitoramentos ambientais, que 

eu tenho certeza de que, claro, o governo acaba desenvolvendo, a Cetesb faz também 

monitoramentos independentes sobre isso, mas é algo que está intrínseco dentro do 

processo efetivamente. 

 

O SR. MAURICI - PT - Dr. Maurício, a pessoa que antes do senhor veio prestar 

esclarecimentos a esta Comissão deu um chute, eu acredito que seja um chute, mas como 

é uma pessoa ligada a essa atividade, talvez seja um chute razoável; ele dizia que a outra 

solução, que seria um aterro terrestre dessas substâncias, outra alternativa à cava, a 

alternativa mais correta, ele diria, custaria três vezes mais. Aí, no seu depoimento, eu não 

conheci isso antes, mas o senhor traz a informação de uma pesquisa onde existem outras 

32 cavas subaquáticas no mundo pelo menos, não é isso? 
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O SR. MAURÍCIO DE CARVALHO TORRONTEGUY - É. 

 

O SR. MAURICI - PT - Ora, o que me preocupa: se a cava é uma alternativa tão 

segura, às vezes muito mais segura do que um aterro terrestre, como foi colocado aqui, e 

se ela é tão mais barata, nós não corremos o risco de essa ser uma solução escolhida para 

aterros sanitários, para outro tipo de depósito de detritos, tóxicos ou não, já que ela é 

muito mais barata e muito mais segura, segundo o que nos foi dito aqui? Nesse caso, com 

as dezenas de incineradores de resíduos sólidos, aterros sanitários não acabarem sendo 

transferidos para uma solução subaquática? 

 

O SR. MAURÍCIO DE CARVALHO TORRONTEGUY - Eu acho que não, 

deputado, na minha opinião assim, baseado no que eu conheço desses processos. A gente 

tem que separar o que é rejeito, no caso, rejeitos industriais, resíduos domésticos, resíduos 

em geral do que foi feito ali; ali é um material dragado que estava contaminado, e ele 

tinha uma legislação específica, que é a Resolução do Conama 34... 38...34, agora me 

fugiu aqui, que foi a que eu apresentei aqui mais cedo, que já determina como que tem 

que ser feita a gestão dos sedimentos dragados.  

Já nessa sua opção seria uma opção de retirar lixos e colocar ali, que não é, não tem 

uma relação tão direta assim. Quando estava executando a obra, até para esclarecer isso, 

por exemplo, ali, Baixada Santista, ali, aquela região do estuário, ela recebe contribuições 

de resíduos de, me fugiu a palavra, resíduos grandes, tem pneu, tem galho, tem plástico, 

tem um monte de coisa que veio na dragagem, esse material, quando veio na dragagem, 

ele é ruim para a dragagem, porque ele entope as bombas da dragagem. Então o que iria 

acontecer?  

Esse material, ele era segregado, ele era colocado num ponto separado, até pneu 

vinha, resto de sucata, um monte de coisa, isso acontece ao longo de vários locais, e esse 

material foi retirado, e esses resíduos sólidos, chamados “resíduos”, vêm claramente 

identificados como “resíduos”, vidro, borracha, tudo, eles vieram depois destinados, cabia 

ao aterro. Isso aí acabou acontecendo, os sedimentos é que acabaram indo para dentro da 

cava. Mas esses resíduos assim, plástico, metais, essas coisas todas eram segregadas, até  

porque vinha, claro que o objetivo é retirar o sedimento, mas tu não consegue tirar, porque 

ali é um volume muito grande. Estamos falando de uma área altamente antropizada, ao 
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longo dos anos, e que, infelizmente, sofre com isso, tanto da parte de descarte inadequado, 

historicamente, então…  

Mas eu assim, sinceramente eu acho que esse risco é, ele é muito baixo assim, não 

vislumbro ninguém tentando utilizar as cavas como estratégia de destinação final de 

resíduos sólidos. Isso serviu mais para a questão do material dragado, mas ninguém vai 

colocar o material contaminado propriamente naquilo ali. Não foi, não era essa a intenção 

do projeto. 

 

O SR. MAURICI - PT - Perfeito, Dr. Maurício. Para encerrar a minha…, meu 

questionamento, o senhor, então, e a sua empresa foram responsáveis pela elaboração do 

projeto de dragagem do canal. É isso? 

 

O SR. MAURÍCIO DE CARVALHO TORRONTEGUY - Sim, sim. 

 

O SR. MAURICI - PT - E o senhor foi contratado por quem para fazer esse 

trabalho? 

 

O SR. MAURÍCIO DE CARVALHO TORRONTEGUY - Pela VLI. 

 

O SR. MAURICI - PT - Pela VLI. 

 

O SR. MAURÍCIO DE CARVALHO TORRONTEGUY - Pela VLI. 

 

O SR. MAURICI - PT - E o senhor acredita que a sua participação aqui hoje faz 

sentido na medida em que o senhor vem defender um projeto que o senhor desenvolveu, 

contratado pela empresa que opera a cava. É isso? 

 

O SR. MAURÍCIO DE CARVALHO TORRONTEGUY - É, a minha 

contribuição é no sentido de esclarecer o que foi feito, os critérios que foram utilizados, 

onde se buscaram as informações técnicas para fazer, para não ficar…  

Acho que a gente tem que esclarecer o máximo possível para todos. Então, eu, na 

realidade, agradeço o convite, a oportunidade mesmo. De forma alguma vou ter interesse 

em fazer uma bandeira para a minha empresa ou para a bandeira do empreendedor, que 

realmente foi um projeto que a gente gastou bastante hora técnica, com profissionais 



Divisão de Registro de Pronunciamentos 

   

 

qualificados ali, uma equipe até multidisciplinar para desenvolver, porque não se faz um 

projeto dessa envergadura com pouca gente, embasado em estudos técnicos. E eu tenho 

orgulho de ter participado do projeto e (Inaudível.). Venho aqui lisonjeado com o convite 

e espero ter esclarecido.  

Eu acredito no projeto e acho que respondi, respondo dentro dessa linha. É claro 

que na nossa condição de profissionais técnicos, a gente está engajado nas coisas em que 

trabalhamos. Não é pelo dinheiro, não. Eu trabalho com oceanologia, trabalho com 

geologia marinha, com oceanografia costeira, com engenharia portuária e costeira há 

muitos anos. Tenho dezenas de artigos publicados nessa temática e é uma coisa que eu 

gosto, faço porque eu gosto. Não é necessariamente só por causa do... Mas eu logicamente 

preciso vender o meu conhecimento, vender o meu serviço e trabalho como consultor 

dessa área. 

 

O SR. MAURICI - PT - Muito obrigado, Sr. Maurício. 

Sr. Presidente, sem mais perguntas. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Estevam Galvão com a 

palavra. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Cumprimentar V. Exa., o presidente, pela 

condução dos trabalhos; cumprimentar todos os deputados; cumprimentar, até de forma 

especial, o deputado Madalena e o deputado Maurici pelas perguntas, pela preocupação. 

Mas, Sr. Presidente, quero agora… Sr. Maurici, eu ouvi, acompanhei atentamente a 

explanação de Vossa Senhoria. Eu devo dizer que eu gostei bastante, aprendi muito sobre 

cava subaquática e fiquei com a convicção que não há risco de rompimento, que não há 

risco ambiental, e fiquei com a convicção que a segurança é total. Mas ao final, para 

parabenizar, dizer que eu aprendi bastante sobre cava subaquática hoje nessa sua 

explanação. É isso, parabéns e obrigado. 

 

O SR. - Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Com a palavra o deputado 

Cezar. 
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O SR. CEZAR - PSDB - (Inaudível.) Maurici, Estevam pelas perguntas, mas eu 

tenho umas perguntas aqui. 

Maurício, está me ouvindo? 

 

O SR. MAURÍCIO DE CARVALHO TORRONTEGUY - Estou, estou ouvindo, 

sim, deputado. 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Sua empresa foi constituída em que ano? 

 

O SR. MAURÍCIO DE CARVALHO TORRONTEGUY - A empresa, na 

ocasião, foi constituída em 2015. 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Muito bom. O senhor lembra o mês, ou não? 

 

O SR. MAURÍCIO DE CARVALHO TORRONTEGUY - Março de 2015. 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Março. 

 

O SR. MAURÍCIO DE CARVALHO TORRONTEGUY - Março ou fevereiro, 

agora (Inaudível.), tenho quase certeza que foi março. 

 

O SR. CEZAR - PSDB - A cava começou a ser aberta quando? 

 

O SR. MAURÍCIO DE CARVALHO TORRONTEGUY - A cava começou a ser 

aberta em 2017. 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Não, não. Olhe bem aí. Pelo que nós ouvimos aqui não 

foi em 2017. O senhor está equivocado. Agora outra pergunta, aí o senhor já se equivocou. 

 

O SR. MAURÍCIO DE CARVALHO TORRONTEGUY - Eu tenho aqui a data 

de 2017, que foi o início… 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Ela não começou em 2014, na fundação da sua empresa; 

ela começou em 2015. A sua formação é? 
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O SR. MAURÍCIO DE CARVALHO TORRONTEGUY - Eu sou oceanólogo 

de formação. 

 

O SR. CEZAR - PSDB - (Inaudível.) 

 

 O SR. MAURÍCIO DE CARVALHO TORRONTEGUY - Oceanólogo. 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Oceanólogo, muito bom. Era isso. Então vamos lá, todos 

falam para nós aí, até inclusive nós fomos lá, que cava, ela está a nove metros de 

profundidade, o senhor falou três. 

 

O SR. MAURÍCIO DE CARVALHO TORRONTEGUY - Isso. 

 

O SR. CEZAR - PSDB - O senhor tem certeza disso? Porque nós fomos lá, os 

deputados foram, e tudo o que nós ouvimos até agora é que ela chegou a nove metros de 

profundidade. O senhor falou três aí para o nosso nobre deputado Maurici. 

 

O SR. MAURÍCIO DE CARVALHO TORRONTEGUY - É isso mesmo. Eu 

tenho… 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Três metros? 

 

O SR. MAURÍCIO DE CARVALHO TORRONTEGUY - Três metros, um 

pouco mais de três metros, três metros e meio, quatro, mais ou menos, é o que ela está 

hoje assim, e nas margens um metro e alguma coisa. E ela foi escavada até quase 25 

metros, preenchida, depois colocaram um metro e meio de sedimento em cima para o 

capeamento. 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Isso nós sabemos. Agora vou fazer outra pergunta para o 

senhor: o calado está aí a 12 metros de profundidade. Ela está acima do calado. 

 

O SR. MAURÍCIO DE CARVALHO TORRONTEGUY - Sim, ela está acima 

do calado… 
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O SR. CEZAR - PSDB - Ela está acima do calado, nós estamos aqui discutindo a 

cava, não é? Nós precisamos saber da segurança dela, e o senhor aí começou dando seu 

PhD aí, não precisava uma extensão do currículo. E aí o nobre Madalena aí, o nosso 

engenheiro, o senhor não conhece o EIA/Rima, o Cosema, o senhor não se aprofundou 

nesse estudo. 

Aí eu pergunto para o senhor: ela está a três metros, o calado está a 12 metros de 

profundidade. Então ela não está no fundo, ela está acima do calado, está correndo um 

risco terrível. 

 

O SR. MAURÍCIO DE CARVALHO TORRONTEGUY - Não, ela está… O 

calado a que o senhor está se referindo é o calado do canal que fica… 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Do canal. 

 

O SR. MAURÍCIO DE CARVALHO TORRONTEGUY - Distante da cava. 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Onde vão trafegar os navios, e numa curva. Nós ficamos 

sabendo hoje que ela está numa curva. Num temporal, num mar revolto pode, sem que 

aconteça um desastre, porque já aconteceu aí no Porto de Santos, e aí ela acima do calado, 

ela está muito acima do calado. Se o calado for para 17 metros, ela vai ficar 12, 14 metros 

acima do calado. 

E qual a garantia que o senhor dá, parece-me que o senhor trouxe uma receita de 

bolo aí. O senhor pegou no Google, jogou aí e leu para nós. 

 

O SR. MAURÍCIO DE CARVALHO TORRONTEGUY - O que acontece? A 

entrada e acesso do canal do Piaçaguera… 

 

O SR. CEZAR - PSDB - O deputado Maurici falou aí 200 navios. Acho que foi ele 

que falou aí de 200 navios. O tráfego é intenso e isso tem a tendência de aumentar, parece 

que eles falaram que vai aumentar. Um tráfico intenso, calado abaixo, o nível do 

(Inaudível.) agora me deixou preocupado, vai deixar os deputados preocupados, porque 

a cava está abaixo do calado, não acima. 
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O SR. MAURÍCIO DE CARVALHO TORRONTEGUY - Deputado, a cava está 

distante do tráfico desses navios. Os navios são… 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Quantos metros? De quantos metros é a distância? 

 

O SR. MAURÍCIO DE CARVALHO TORRONTEGUY - Acho que são uns 70, 

80 metros de distância. 

 

O SR. CEZAR - PSDB - É curto com navio, o navio é imenso. Se isso rompe, o 

prejuízo é enorme. Nós estamos falando aqui, o senhor falou que o material é 

sedimentado. Como que o senhor tem essa experiência? Do material que está lá, fica 

sedimentado. 

 

O SR. MAURÍCIO DE CARVALHO TORRONTEGUY - Sim, essa é a 

tendência, o material vai se consolidando por peso próprio e os monitoramentos têm 

mostrado, mostraram que ele vinha se consolidando, foi feito o capeamento. E todos os 

exemplos internacionais mostram que isso vai se consolidando (Inaudível.) que nem um 

aterro que a gente vê fora, que fosse fora da água, ele vai…, com o peso próprio vai se 

acomodando e se consolidando. 

Com relação a essa questão da navegação, o que ocorre é que esses navios adentram 

e saem do canal com práticos a bordo, com suporte de rebocadores, com uma sinalização 

náutica definida e vão circulando por dentro do canal. Não existem riscos de acidente. 

Acho que, claro foi discutido aqui que existem, existem riscos, mas eu costumo dizer, 

fazer uma analogia assim: quando está, a gente vê aquele pessoal andando com off-road, 

fazendo trilhas, entra num atoleiro, o carro para lá e não se mexe mais. (Vozes 

sobrepostas.) 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Eu quero que o senhor deixe, nós deputados, tranquilos. 

Parece-me aí que o deputado Maurici fez uma pergunta para o outro interlocutor e um 

navio abalroou o porto aí, arrancou toda a lateral, e o senhor está falando que isso não 

acontece. Aconteceu agora, acho que foi em fevereiro, se não me engano. O deputado 

Maurici fez essa pergunta para o Antônio Bernardo e foi lembrado que um navio abalroou 

o Porto de Santos, aí a lateral. E se isso acontecer lá, sendo que o calado está baixo? 
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O SR. MAURÍCIO DE CARVALHO TORRONTEGUY - Eu entendo que hoje 

existem os controles de tráfico, controles de sinalização náutica e até para o dono do navio 

é um baita de um prejuízo. Então, é rigoroso esse… Esse tráfico é muito rigorosamente 

controlado pela Marinha do Brasil, pela praticagem, pelos armadores, pelo dono dos 

terminais.  

Então, os riscos acontecem, como podem acontecer (Inaudível.) de um outro porto, 

outro terminal que está, pode sofrer um abalroamento num cais, mas isso são controles 

que são feitos para justamente evitar isso. E na iminência de isso vir acontecer, esse navio 

sair, andar 60, 70 metros é muito improvável, porque na hora que ele toca o fundo, o navio 

já não se mexe mais, porque ele realmente entra dentro, ele afunda ali dentro pelo próprio 

peso naquele sedimento mole que tem embaixo da água. Então, eu acho que … 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Maurício. 

 

O SR. MAURÍCIO DE CARVALHO TORRONTEGUY - O risco existe, o 

senhor tem razão, mas eu entendo como baixo. 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Maurício, estou falando se aconteceu aí e abalroar o Porto 

de Santos num navio. Pode acontecer em cavas, porque cava está a 17 metros, a cava está 

a três, tem 12 metros para baixo, ou 14. O comandante Titanic também falou isso: nunca 

vai acontecer. O óleo que vaza em alto mar também nunca vai acontecer.  

O senhor iniciou a sua conversa nos dando convicção de que era seguro. O senhor 

falou: “Cavas, às vezes não tem (Inaudível.) é seguro”. Hoje vejo o senhor aí ainda, com 

as minhas perguntas, meio gaguejando. O senhor não tem mais a mesma certeza que o 

senhor tem, porque não é o prático que vai levar lá. É o mar, o vento, o mar revolto. Pode 

acontecer de nós termos essa cava, o rebento na cava, o casco do navio e vazar todo esse 

material, 2,4 bilhões de material tóxico no mar, de novo.  

Há essa possibilidade? Até porque fica em uma curva. Se ele pender para o lado 

dessa cava, vai ser um desastre, e para nós, que estamos hoje aqui nesta CPI, precisamos 

ter certeza. Porque daqui a dez, 20 anos, vão cobrar isso dos nobres deputados, da gente, 

por ter essa CPI e deixar essas coisas, sabendo que esta cava está quase invisível, três está 

quase invisível.   
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O SR. MAURÍCIO DE CARVALHO TORRONTEGUY - Como eu lhe falei, 

eu acho que hoje existem os controles da praticagem, da Capitania dos Portos, da 

sinalização náutica dos terminais, que incorrem na necessidade de o navio trafegar dentro 

do canal de navegação, onde é sinalizado. Ocorrem incidentes, como o senhor acabou de 

colocar, o senhor tem razão, mas, perto do número de vezes que se navega, não é tão 

frequente assim, mas acontecem.  

Eu entendo que existe uma sinalização, esses navios são conduzidos por um 

comandante, por pilotos profissionais. Há os seguranças dos rebocadores, que também 

auxiliam nas manobras.  

Então, no meu entendimento, essa cava está ao largo da movimentação dos navios, 

e entendo que, de acordo com esses controles, a probabilidade de haver um acidente é 

baixo, e ela ainda vir a romper, me parece que também, à medida que vai passando o 

tempo, com a consolidação do material, acho que esse navio, acho que seria bastante 

difícil ele vir a colidir lá e causar um rompimento, uma vez que, mesmo que ele venha a 

ficar mal posicionado, ele vai tender à paragem imediatamente, mas eu entendo que 

existam... 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Maurício, olha, vou falar para você. Todos, Cetesb, todos 

os contratados da VLI, vêm com o mesmo padrão. “Olha, no mundo tem, no mundo tem.” 

No mundo tem, há cavas, mas longe do canal, longe dos navios. Não há perigo no mundo 

de um navio abalroar a cava. Aqui, há o perigo iminente. O senhor acabou de falar aí para 

nós que há perigo, porque uma cava com três metros, um calado com 17, vai haver uma 

hora um confrontamento de um navio com a cava.  

No mundo, não existem cavas perto do tráfico de navios. Não existe. Todas que 

vocês mostram aí são feitos, escolhidos locais onde não passam navios.  

 

O SR. MAURÍCIO DE CARVALHO TORRONTEGUY - Eu acabei não 

respondendo, mas existem cavas instaladas dentro de portos.  O Porto de Boston tem 12 

cavas instaladas lá, em regiões bem portuárias. Existem casos, na própria Califórnia tem 

um caso de cava instalada... 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Não, mas (Inaudível.). Nós estamos dizendo que a nossa 

aqui no Brasil. Por o senhor trabalhar para a VLI, até o seu depoimento ficou vazio. 

Porque o senhor trabalhou para quem tem interesse. Então, o seu depoimento hoje foi só 
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pendendo para um lado, o lado de dizer que a cava é a solução de tudo, e a gente nota que 

a cava foi uma boa solução, mas o local que ela foi escolhida é que a gente nota que é um 

perigo constante para a sociedade.   

Ou o senhor não acha isso?   

 

O SR. MAURÍCIO DE CARVALHO TORRONTEGUY - Eu não acho.  Eu 

acho que ela está como eu coloquei. Acho que ela está distante. Acho que existem os 

controles de navegação, bastante rigorosos, e que tem uma sinalização náutica 

(Inaudível.), e, por mais que exista mau tempo, tempos de vento e tal, quando existe isso 

existe um fechamento de barra, não trafega ninguém. Existem regras de navegação local 

que impedem, não só por causa do Piaçaguera, mas principalmente para dentro do Canal 

de Santos, porque ali é uma área estreita, que tem vários terminais.  

Então, quando têm essas situações de grande vento, de uma quantidade de corrente 

muito forte, ou ondas, isso já é barrado a movimentação antes, e, de tanto em tanto tempo, 

ocorrem paralisações do Porto, justamente para evitar esses acidentes. Então, no meu 

entendimento, ela está colocada em uma posição que hoje o risco é muito baixo de 

acontecer alguma coisa de um navio desgovernar e acabar rompendo.   

 

  O SR. CEZAR - PSDB - Sr. Presidente, eu não tenho mais perguntas. Na verdade, 

o Maurício não acrescentou nada aí para nós, a não ser a defesa da VLI.  Me desculpa, 

mas meu pensamento é esse. “Ah, se um navio desgovernar, bate.” Bateu, ele vai bater 

na cava. Tudo tem 17 metros, se ele pender para o lado da cava, ele vai bater na cava. 

Obrigado, Sr. Presidente. 

  

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Ok, deputado Cezar.  Eu 

apenas gostaria de mencionar que o Requerimento nº 25, de 2021, do nobre deputado 

Maurici. (Inaudível.) Correspondência. Nós já enviamos correspondência, solicitando 

colaboração. Por isso, fica prejudicado o requerimento, e, da mesma forma, o 

Requerimento nº 28 também. Nós já solicitamos, conforme decisão do Colegiado, 

informações que, porventura, as respectivas Câmaras que eu mencionei, de Santos e de 

Cubatão, desejassem formular. 

Da mesma forma também é o caso do Robson Tuma, que eu já expliquei. Pelo nosso 

entendimento nós não podemos convocá-lo, e também não tem sentido convidá-lo. Da 

mesma forma, a Sra. Marli Vicente e a Sra. Maria Aparecida já estiveram aqui, já 
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prestaram depoimento. Não há nenhuma intenção nossa, por todas as razões do mundo, 

de fazer visitas ou reuniões, especialmente no momento que nós estamos vivendo.   

Da mesma forma também, o caso do Sr. Fabrício Cardoso, e também mandamos 

solicitações para os presidentes das Câmaras Municipais, inclusive a Câmara da qual ele 

faz parte. Dito isso, declaro encerrada... 

 

O SR. MAURICI - PT - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Deputado Maurici, por 

favor. 

 

O SR. MAURICI - PT - Primeiro, eu me lembro de o presidente ter dito que 

submeteria ao Colegiado os convites ao ex-ministro, ex-secretário Ricardo, e ao ex-

deputado Robson. O senhor não o fará, é isso? 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Não, deputado. O Ricardo 

já foi votado aqui, e foi rejeitada a convocação, o convite a ele. 

 

O SR. MAURICI - PT - Mas foi votado o senhor sabe em que circunstância. O 

senhor inverteu a questão. O senhor inverteu. O usual é quem estiver contrário... 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - (Inaudível.) Todo 

presidente de comissão, todo presidente da Casa faz isso frequentemente. 

 

O SR. MAURICI - PT - Então o senhor está reconhecendo. Vossa Excelência 

reconhece que torceu o processo de votação, (Inaudível.) que o senhor queria? 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Não, não torci, 

absolutamente. É competência do presidente colocar em votação da forma que ele entende 

mais conveniente. 

 

O SR. MAURICI - PT - Muito bem. Eu solicito ao senhor que coloque novamente 

em votação. 
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O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Eu declaro que não vou 

colocar, porque entendo que é um requerimento meramente político.  

 

O SR. MAURICI - PT - Perfeito. Vamos lá, só para ver se eu entendi. O 

responsável pelo Ministério do Meio Ambiente, que é o tema “cava”, que nós estamos 

discutindo, o responsável pela Secretaria do Meio Ambiente, que é o tema “cava”, que 

estamos discutindo, não tem nada a ver com isso? 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Não... 

 

O SR. MAURICI - PT - Quem precisa ser convocado é o sujeito da Ilha das 

Cobras, é isso?  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Não, o senhor... 

 

O SR. MAURICI - PT - O senhor está manifestando um entendimento prévio da 

questão da CPI. O senhor está reduzindo as oitivas a aquelas que interessam para 

demonstrar uma tese sua, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Não. 

 

O SR. MAURICI - PT - Isso não é razoável.   

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - (Inaudível.)  

 

O SR. MAURICI - PT - Isso não é razoável com a sua tradição, com a sua 

biografia. O senhor está sendo parcial. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Posso me manifestar? 

 

O SR. MAURICI - PT - O senhor só faz isso. (Inaudível.) 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - O senhor solicitou 

convocação do Sr. Ricardo Salles como secretário estadual do Meio Ambiente. Está 
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escrito aqui no seu requerimento, entendeu? Então, como secretário, ele não teve 

nenhuma participação. Foi esclarecido aqui que quem decide é a Cetesb. Inclusive, a 

presidente da Cetesb esteve aqui, e esclareceu isso. 

 

O SR. MAURICI - PT - Na sua opinião, presidente. Na sua opinião. O senhor é 

uma opinião. O senhor é o presidente desta comissão, é verdade, mas o senhor não pode 

querer dizer que o seu entendimento do que foi esclarecido seja o mesmo entendimento 

dos demais deputados e deputadas. Qual o problema? O senhor está com medo? 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - O que precisa ser colocado 

em votação eu coloco.  

 

O SR. MAURICI - PT - Se o senhor não tem receio de eventual depoimento do 

Ricardo Salles e do Robson Tuma, por que o senhor não coloca em votação, presidente? 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Eu não coloco porque são 

depoimentos desnecessários e políticos. (Inaudível.) 

 

O SR. MAURICI - PT - Quais outros colaboradores pagos pela VLI o senhor vai 

convocar para demonstrar a sua tese? Quantos outros?  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Como? 

 

O SR. MAURICI - PT - Quantos outros colaboradores pagos pela VLI o senhor 

vai trazer aqui para demonstrar a sua tese? E por que vai continuar fechando os ouvidos 

e os olhos para convocar quem, de fato, tem algo a dizer a respeito do processo. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Todos os pagos pela VLI 

que estiveram aqui foram aprovados pela maioria dos deputados, ou por todos os 

deputados. 

 

O SR. MAURICI - PT - Coloque em votação agora aqueles que não são pagos 

pela VLI. Use o mesmo critério. 
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O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Deputado Maurici, eu não 

sei se o Ricardo Salles é pago pela VLI, ou por quem ele é pago. Eu decidi que o Ricardo 

Salles e o Robson Tuma não devem ser convocados.  

 

O SR. MAURICI - PT - O senhor decidiu mais. O senhor disse agora o seguinte, 

que todos os pagos pela VLI foram colocados em votação. O senhor disse isso, não fui 

eu. Então, estou querendo que o senhor coloque os demais. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Eu não disse isso, 

absolutamente. Todos os que vieram aqui foram submetidos a votação. Simplesmente 

isso, e o senhor sabe disso. Agora não vou me submeter aos intentos políticos que 

movimentam alguns deputados, que desejam fazer política com a CPI das Cavas. 

(Inaudível.) 

 

O SR. MAURICI - PT - Eu tenho maior respeito por V. Exa... (Inaudível.) 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Está encerrada a sessão. 

 

O SR. MAURICI - PT - (Inaudível.) coisa nenhuma? Está com medo, deputado 

Barros? 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Medo do quê? Medo 

do quê? Medo do quê? 

 

O SR. MAURICI - PT - Medo de colocar sua tese em contestação.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - O que é isso? 

 

O SR. MAURICI - PT - Medo de mostrar para todo povo paulista que o senhor 

não tem controle sobre os deputados desta CPI. O senhor não quer colocar em votação.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Essa é a quarta ou quinta 

CPI que eu presido, deputado. (Inaudível.) 
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O SR. MAURICI - PT - Aliás, está ficando (Inaudível.) da sua parte encerrar a 

sessão e continuar. Sabia, Sr. Presidente? É a segunda vez que o senhor encerra e continua 

com a discussão.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Sempre agi como 

presidente do colegiado. Agora, eu não me submeto aos desejos políticos de quem quer 

que seja. 

 

O SR. MAURICI - PT - O senhor é um deputado, não deve ser submeter mesmo. O 

senhor tem seu direito e seu dever de não se submeter. Agora, colocar questões sob 

votação, o senhor tem que colocar, porque é seu dever.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Não é meu dever. Meu 

dever é o que deve ser colocado ou não. 

 

O SR. MAURICI - PT - Ah, o senhor foi eleito presidente, quis ser presidente para 

ter uma posição discricionária protegida pelo cargo. É isso?  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Não, absolutamente. 

 

O SR. MAURICI - PT - Para escolher o que se coloca em votação e o que não se 

coloca em votação.   

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - O Ricardo Salles não tem 

nada a ver com a CPI. (Inaudível.) 

 

O SR. MAURICI - PT - (Inaudível.) coloca em votação, (Inaudível.). Isso não 

condiz com sua trajetória, deputado Barros Munhoz. Infelizmente, o senhor está 

conspurcando uma trajetória tão bonita. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Dá uma lida no Art. 178 

do Regimento Interno da Assembleia, e o senhor vai... 
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O SR. MAURICI - PT - (Inaudível.) “O presidente manda, o presidente sempre 

tem razão. Quando o presidente não tem razão, aplica-se o Art. 1º.” É isso que o senhor 

está dizendo? 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Não tem razão, 

absolutamente.  

 

O SR. MAURICI - PT - Coloque em votação, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Todos os que vocês 

sugeriram... 

 

O SR. MAURICI - PT - É simples. Deixe os deputados decidirem, exercerem seu 

direito e seu papel de decidirem em uma votação, sem subterfúgios, sem espertalhices, 

sem (Inaudível.). 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - (Inaudível.) 

  

O SR. MAURICI - PT - Coloque em votação nominal, cada um tem o direito de 

dar a sua opinião.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - O senhor vai ficar falando 

sozinho. Está encerrada a sessão. 

 

O SR. MAURICI - PT - Ótimo, agora está encerrada mesmo. Perfeito.   

 

* * * 

 

- Encerra-se a reunião. 

 

* * * 


