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* * * 

 

- Abre a reunião o Sr. Barros Munhoz. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Confirmada a transmissão 

pelo chat e havendo o número de membros presentes, nos termos regimentais do Ato da 

Mesa (Inaudível.), de 2022, declaro aberta a 21ª reunião da comissão parlamentar do 

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

irregularidades envolvendo o processo de licenciamento e monitoramento da Cava 

Subaquática, no estuário de Santos e Cubatão, no litoral de São Paulo, que é preenchida 

com 2,4 bilhões de litros de sedimentos tóxicos, colocando a região em iminente perigo 

de crime ambiental. 

Presentes os membros, deputado Maurici, deputado Cezar, deputado Estevam 

Galvão, deputado Ricardo Madalena e deputado Professor Walter Vicioni, além deste 

presidente. Quero, antes de mais nada, dizer bom dia e saudar todos os deputados 

presentes. 

Solicito ao secretário da comissão a leitura da ata da última reunião. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - UNIÃO - Pela ordem. 

 

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

Deputado Estevam Galvão. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - UNIÃO - Para pedir a dispensa da leitura da ata, 

Excelência.  
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O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Não havendo discordância, 

considero... Coloco em votação (Pausa.) Não havendo manifestação, considero aprovada 

a ata da 20ª reunião desta CPI.  

Essa reunião foi convocada com a finalidade de conceder oitiva do Sr. Alessandro 

Pena da Gama, representando a VLI Logística, e do Sr. Adriano Fernandes Maria, líder 

de projetos da Usiminas em Cubatão. 

A ordem, pela ordem... É mais recomendável, solicito que seja ouvido, em primeiro 

lugar, o Sr. Adriano Fernandes Maria. Aliás, determino que seja ouvido em primeiro lugar 

o Sr. Adriano Fernandes Maria, líder de projetos da Usiminas em Cubatão. Com a palavra 

o Sr. Adriano Fernandes Maria. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - UNIÃO - Pela ordem, quem teria que ser líder é o 

Alessandro. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Não, o primeiro é o 

Adriano. Com a palavra. 

Sr. Adriano, qual é o tempo que o senhor calcula que necessita para fazer a posição 

sobre a sua (Inaudível.) Não estou ouvindo. Está sem som? É o do Sr. Adriano que está 

sem som. Também quero registrar a presença do deputado Ricardo Madalena. 

Sr. Adriano, é no seu equipamento que está havendo problemas e não há som. O Sr. 

pode tentar... 

 

O SR. ADRIANO FERNANDES MARIA - Presidente, o senhor me ouve? 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Agora sim. Com a palavra, 

o Sr. Adriano Fernandes Maria. 

 

O SR. ADRIANO FERNANDES MARIA - Presidente, primeiramente bom dia. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Qual é o tempo, por favor? 

 

O SR. ADRIANO FERNANDES MARIA - Presidente, no máximo 20 minutos. 

Nós vamos passar uma breve apresentação com a intenção de (Inaudível.) rápido 

histórico do processo. Eu vou colocar na tela e peço que os senhores confirmem, por 
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favor, se estão recebendo. Os senhores já estão recebendo? Presidente Barros Munhoz? 

Deputados? 

 

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

 

O SR. ADRIANO FERNANDES MARIA - Perfeito. Então, a gente vai passar 

aqui um breve resumo do histórico das licenças e dos principais pontos levantados ao 

longo de todo o processo da cava submersa e de eventuais dúvidas que surgiram ao longo 

das sessões. 

Passando aqui no primeiro slide, nós temos uma visão geral da Baixada Santista 

com o Porto do Canal de Santos em Laranja, com aproximadamente 15 km de extensão. 

E no término dele, ali na região da Alemoa, em Santos, nós temos o início do Canal de 

Piaçaguera, com 5 km de extensão, representado na cor azul.  

Seguindo no próximo slide, senhores, nós temos uma visão mais próxima do canal 

de Piaçaguera. Então, como eu comentei, do lado direito da imagem nós temos a divisa 

dele com o canal do Porto de Santos, na região da Alemoa, e ele chega até os terminais 

da Usiminas e da VLI na sua outra extremidade. O canal foi liberado para navegação em 

1965 e a partir desse momento ações de manutenção foram realizadas, sendo que a última 

ocorreu em 1966. 

Ponto importante a se destacar e que em alguns momentos foi colocado aqui, 

uma dúvida em relação ao porquê que as licenças estão no nome de uma empresa ou as 

atividades, que em alguns momentos são realizadas por outra empresa. Esse canal, como 

vocês podem ver pela imagem, ele é utilizado de forma compartilhada entre a Usiminas 

e a VLI para acesso aos seus terminais. Então, dessa forma, ambas as empresas sempre 

atuaram em parceria no projeto de dragagem e de limpeza do canal de Piaçaguera, ok? 

Seguindo aqui, no próximo slide nós temos uma visão geral da linha do tempo, 

desde o EIA/Rima até os resultados obtidos, passando rapidamente para contextualizar e 

depois a gente volta com os detalhes das etapas. Então, em 2005 nós tivemos a aprovação 

do EIA/Rima e a emissão da licença prévia, pela Cetesb. 

Na sequência, de 2006 a 2015, tivemos várias etapas desenvolvidas de dragagem, 

ao longo de diversos trechos do canal, removendo sedimentos que não necessitavam da 

cava como local de disposição. Cada etapa sempre desenvolvida... Ela foi realizada 

mediante estudos, análises, campanhas de investigação, de forma a permitir que fossem 

emitidas as licenças para cada uma delas. 
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Em 2016, já com uma bagagem de conhecimento grande em relação ao canal, foi 

possível detalhar ainda mais as questões de contaminação. E de setembro de 2016 a julho 

de 2017 foi realizada a abertura da cava. E logo na sequência, de julho de 2017 a outubro 

de 2019, o canal foi dragado com a disposição dos sedimentos no interior da cava.  

Em setembro de 2020 a cava foi fechada, ou seja, ela foi totalmente lacrada, foi 

encerrada e se iniciaram todos os programas de monitoramento e acompanhamento 

ambiental. Lembrando que os programas de monitoramento sempre ocorreram ao longo 

de todos esses anos, de acordo com as licenças que foram emitidas. E agora, nós estamos 

em uma fase de acompanhamento com programas de monitoramento ambiental, mesmo 

após o encerramento da cava. 

Entrando agora um pouco mais no detalhe de cada uma dessas fases. Então, 

voltando aqui ao EIA/Rima. Esse projeto, ele já nasceu com o princípio de promover uma 

dragagem ambiental, então com foco, principalmente, nas questões do canal Piaçaguera. 

Tanto que na época de divulgação dos trabalhos, dos estudos, o projeto foi conhecido 

como sendo a primeira dragagem com controle ambiental do Brasil. Esse é o folder que 

foi divulgado na época, durante as consultas públicas realizadas, as reuniões e todos os 

esclarecimentos realizados na época. 

Retornando à nossa linha do tempo. Falando um pouco sobre esse período das 

emissões das diversas licenças que ocorreram ao longo de 2016 a 2015, esse é um ponto 

que ocorreram algumas dúvidas e alguns questionamentos sobre a questão da licença 

prévia, que é importante esclarecer... Aqui nós temos um parecer da Advocacia  Geral da 

União, onde deixa claro o entendimento que o prazo da licença, ela não corresponde ao 

prazo limite para obtenção das demais licenças, mas sim ao prazo para elaboração dos 

programas ambientais que vão servir de base para emissão das licenças futuras, então das 

LIs e das LOs.  

Ou seja, a própria AGU notifica que não existe qualquer tipo de ilegalidade no 

licenciamento ambiental que foi realizado pela Cetesb. Inclusive validando que o 

licenciamento em fases, como ocorreu nesse projeto, ele garante a atualização dos dados 

para uma tomada de decisão mais precisa possível e se beneficiando até mesmo de 

melhores técnicas que podem surgir ao longo do processo, em função da forma dinâmica, 

como a tecnologia evolui e como o projeto também pode evoluir. 

Retornado à nossa linha do tempo. Então, na sequência, em 2016, com base em toda 

essa experiência adquirida com essas novas e melhores técnicas realizadas, foi possível 

conhecer o nível de contaminação do canal de Piaçaguera, não somente na região que 
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ficam expostos os sedimentos, mas em toda a sua profundidade, até onde que essa 

contaminação ia, até onde que ela estava presente. 

 Então, entrando aqui no detalhe, esse é um outro ponto que foi colocado em 

questionamento em alguns momentos aqui na CPI, ao longo de todas as oitivas que 

ocorreram, sobre um eventual aprofundamento do canal. Esta imagem e esta tabela 

demonstram que o canal de Piaçaguera tinha contaminação não somente ao longo dele, 

mas também em profundidade. Então, nesta tabela aqui, nós temos a distribuição, ao 

longo do canal, de todos os pontos de amostragem que são realizados. E, na parte 

superior, nós temos a escala de profundidade dessa contaminação.  

 Então, nós podemos ver que, em vários trechos do canal, tínhamos contaminações 

em regiões mais profundas. Ou seja, para atender o objetivo do projeto e cumprir com as 

exigências ambientais de limpeza do canal, foi necessária uma sobredragagem para a 

remoção completa desses sedimentos contaminados nessas regiões. Então, assim, para 

deixar clara qualquer dúvida que possa ter existido em relação a essa questão, a dragagem 

foi realizada respeitando a necessidade da limpeza do canal. Não teve uma profundidade 

objetivada; a profundidade foi uma consequência dessa limpeza. Ok?  

 Retornando aqui na nossa linha do tempo, agora a gente entra na fase de abertura 

propriamente dita da cava. Então, aqui nós temos a licença de instalação que autorizou a 

abertura da cava. Ela foi emitida pela Cetesb em junho de 2016, com várias exigências de 

programas ambientais. 

 Muitos deles, inclusive, já eram praticados em etapas anteriores  também do 

projeto: monitoramento da draga; rastreamento completo dela; acesso facilitado na obra 

para qualquer órgão de fiscalização que tivesse interesse em acompanhar os serviços; 

monitoramento de taludes submersos, um ponto que a gente vai conversar um pouco mais 

à frente na apresentação também; apoio às comunidades dos pescadores artesanais; 

monitoramento de tráfego de embarcação, águas e sedimentos superficiais; qualidade do 

pescado e da avifauna. Destes últimos três a gente vai falar um pouco mais em detalhes 

também mais à frente.  

 Todos esses programas ambientais foram cumpridos à risca. Todos os 

levantamentos de campo foram realizados, e os relatórios comprobatórios foram emitidos 

para a Cetesb, tanto é que nós tivemos a autorização, depois de tudo concluído, de seguir 

com o projeto, obtendo a próxima licença. 

 Dando sequência a essa questão do licenciamento e também das autorizações, no 

próximo slide nós temos um outro tema também que foi colocado aqui algumas vezes nas 
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audiências referente à SPU, né? Esse tema vem sendo colocado de uma forma onde é 

necessária a autorização por essa secretaria, onde inclusive houve uma tentativa de 

embargo da obra, né?  

 Esse embargo foi julgado em primeira instância, onde foi concedida a permissão 

para a continuidade da obra. Ele foi novamente julgado, agora em segunda instância, onde 

foi mantida a decisão de continuidade da obra, e ele foi transitado em julgado, uma vez 

que a própria SPU não recorreu mais em relação a esse tema. Ou seja, a própria Justiça 

Federal julgou como improcedente a tentativa de embargo da obra em função dessa 

necessidade de autorização, permitindo, assim, a sua continuidade. Ok? 

 Voltando aqui à nossa linha do tempo, agora com o atendimento pleno, então, da 

licença de instalação, foi emitida a licença de operação em junho de 2017. Na sequência, 

se iniciou a dragagem do canal. Então, aqui, além dos programas ambientais anteriores 

que foram incluídos aqui na LO, há os programas que estão destacados aqui no quadro, 

que é a entrega do plano de dragagem; programa de monitoramento da região 

estuarina; monitoramento da qualidade dos manguezais; atendimento às exigências feitas 

pelo parecer da Cetesb em relação à execução do plano de sobredragagem ambiental, ou 

seja, a dragagem para a eliminação dos contaminantes em profundidade. 

 Na sequência, após realizada a dragagem, então, desse volume principal do canal, 

foi feita uma nova amostragem da qualidade da camada de sedimento que ficou exposta, 

para aumentar ainda mais a assertividade da limpeza. Em alguns pontos, o resultado 

justificava a continuidade de uma dragagem mais pontual, garantindo, assim, a limpeza 

do canal de Piaçaguera, como se fosse um ajuste fino nos pontos onde ainda 

existiam alguns sedimentos contaminados, permitindo, assim, a limpeza de uma forma 

bem precisa. 

 Em julho de 2019, essa dragagem pontual foi realizada, promovendo, sim, a 

descontaminação do canal de Piaçaguera conforme a exigência e a manifestação do órgão 

ambiental da Cetesb. Retornando aqui para a linha do tempo, agora em setembro de 2020, 

concluída uma vez a dragagem, foi realizado o fechamento da cava.  

 Então, aqui no fechamento da cava, para a execução desse fechamento, que é a 

selagem da parte superior da cava, foi utilizado um material no trecho da entrada de 

Santos, que é um material inerte, um material limpo. Ali o trecho é conhecido como trecho 

1 do canal de Santos. Esse material foi retirado com uma draga, foi transportado até a 

cava e foi depositado de forma homogênea, criando, assim, a selagem sobre a cava, 

encerrando em definitivo, garantindo um isolamento total dela.  
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 Retornando aqui à linha do tempo, agora é o que nós consideramos como o 

principal ponto, que são efetivamente os resultados ambientais. São as pesquisas 

realizadas em campo com análise técnica, análise em laboratórios acreditados, emitidas 

por empresas certificadas, e todos constando como atendimento aos programas exigidos 

pela Cetesb nos licenciamentos ambientais. 

 Então, como primeiro resultado, nós temos o Programa de Qualidade das Águas 

Superficiais, que é o monitoramento do estuário. Então, aqui nós temos um resultado 

importante que indica a ausência de alterações na qualidade da água durante e após a 

dragagem. E outro destaque que nós temos aqui é que esse levantamento possui mais de 

37 mil resultados analíticos, ou seja, é um levantamento extremamente robusto. Com isso, 

é possível concluir a eficácia de todo o projeto. 

 Seguindo, nós temos aqui sobre a qualidade do pescado para consumo humano, 

incluindo questões de bioacumulação, que também foi comentado em alguns momentos 

aqui durante as oitivas. Aqui o resultado também é muito claro, né? Foi feita uma análise 

de todo o período do projeto, comparando dados desde 2006, ou seja, pegando todo aquele 

banco de dados que existia desde o início do projeto até 2020. 

 Os resultados das análises clínicas dos tecidos dos organismos dos peixes e dos 

crustáceos que foram coletados para essa análise se mantiveram constantes ao longo de 

todo esse período, sem qualquer tipo de alteração ou de impacto na qualidade. Então, esse 

é um ponto muito importante. Então, a conclusão desse relatório indica que, de forma 

geral, o pescado proveniente do canal de Piaçaguera apresenta uma boa qualidade para 

consumo. Ok?  

 Seguindo aqui, o próximo resultado é em relação ao monitoramento da avifauna 

e das áreas de pouso das aves. Também foram realizadas diversas campanhas, 40 ao todo, 

o monitoramento das aves do estuário ali em todo o entorno, onde não houve qualquer 

indício também de impacto na avifauna, inclusive comprovando a permanência de 

espécies sensíveis na região, inclusive mantendo atividades reprodutivas, o que 

demonstra que essa comunidade da avifauna é uma comunidade que permaneceu 

saudável. Ok? 

 Seguindo, aqui nós temos o monitoramento de águas e sedimentos de forma 

intensiva. Esse é outro ponto muito importante que a gente precisa trazer aos senhores, 

porque ele diz respeito às dúvidas que foram colocadas em relação à real selagem, ao real 

confinamento do sedimento no interior da cava. Nos próximos slides, inclusive, a gente 

vai poder ver de uma forma um pouco mais gráfica. 
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 Os resultados desse monitoramento mostram que tanto a água como os sedimentos 

no entorno da cava, como também o ponto de controle para efeito de referência, efeito de 

comparação, são coerentes com as campanhas prévias que foram realizadas, ou seja, antes 

mesmo da operação da cava, demonstrando que as atividades, inclusive a atividade de 

capeamento, ocorreram de forma totalmente adequada, cumprindo todos os controles 

exigidos sem causar qualquer tipo de perturbação na região. Isso evidencia uma boa 

qualidade e demonstra que o capeamento foi realizado de forma correta e que a cava 

efetivamente cumpriu o papel para que ela foi projetada, que é de selar e confinar todos 

os sedimentos provenientes do Canal de Piaçaguera.  

Seguindo, aqui nesta imagem a gente pode fazer uma análise do antes e do depois 

em relação ao canal. Nesses mapas a gente pode ver então o resumo do risco ecológico. 

O que é o risco ecológico? Ele leva em consideração vários fatores. Então são várias 

campanhas de amostragem, vários resultados em laboratórios de diversos parâmetros 

ambientais.  

Ou seja, não é uma análise isolada de apenas um fator. É uma visão geral de todos 

os parâmetros ambientais presentes ali no Canal de Piaçaguera. Na imagem da esquerda 

nós temos esse estudo do canal realizado em abril de 2016, ou seja, antes da dragagem, 

com diversos pontos mapeados de riscos ecológicos que foram identificados - estão 

marcados em vermelho.  

E na imagem à direita nós temos o mesmo estudo realizado em novembro de 2019, 

após a conclusão da dragagem, sem qualquer risco ecológico mapeado, demonstrando 

que efetivamente o Canal de Piaçaguera foi limpo. Seguindo aqui, nós podemos ver 

graficamente também a qualidade dos sedimentos sobre a cava.  

Então são realizados monitoramentos em vários pontos da cava, de forma sistêmica, 

onde, em agosto de 2021, em agosto passado, ou seja, 18 meses após a conclusão da 

dragagem, os resultados dos monitoramentos são muito positivos. Eles demonstram cada 

vez mais a eficácia do projeto, que é de selar efetivamente todo o sedimento sem qualquer 

risco de fuga do material (Inaudível.) interior.  

E, para finalizar, senhores, um outro tema que foi comentado em algumas ocasiões, 

que é em relação à estabilidade da cava, a segurança geotécnica da cava. Esse inclusive é 

um dos itens que faz parte dos programas de monitoramento que foram exigidos pela 

Cetesb, que é o Programa de Taludes Submersos.  

No projeto, que segue diversas normas e padrões, o fator de segurança do projeto é 

de 1,5, ou seja, a estrutura da cava tem que ter pelo menos 50% a mais de resistência, de 
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capacidade que o necessário para garantir a sua estabilidade e a sua segurança. Nos 

monitoramentos que foram realizados, ou seja, com dados reais de campo, foram 

encontrados fatores de segurança que chegam a 12,11 em alguns pontos da cava.  

Ou seja, mais do que oito vezes o valor mínimo necessário, que seria de 1,5. Ou 

seja, a estrutura da cava é extremamente robusta. O menor valor obtido foi de 2,4. Ou 

seja, o menor valor resultante, mesmo ele, tem 140% de capacidade acima do necessário.  

Então com isso os resultados que nós obtivemos durante todos esses programas 

confirmam mais uma vez que a qualidade do projeto que foi desenvolvido pelas empresas 

de engenharia, a qualidade da obra também que foi realizada, a qualidade dos estudos e 

monitoramentos ambientais atenderam totalmente os critérios de segurança e os critérios 

ambientais, garantindo a estrutura da cava, demonstrando aqui inclusive que ela se 

encontra totalmente estável.  

Senhores, dessa forma eu finalizo aqui a apresentação. Agradeço a atenção de todos 

mais uma vez. Espero ter esclarecido algumas dúvidas que poderiam ter permanecido ao 

longo de todas essas sessões realizadas. Fico à disposição dos senhores para qualquer 

dúvida remanescente e agradeço muito, agradeço mais uma vez ao convite realizado.  

Obrigado.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Agradeço a manifestação 

do Dr. Adriano e coloco como aberta a inscrição dos Srs. Deputados que desejam 

formular perguntas ao Dr. Adriano. 

 

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

 

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

Madalena, pela ordem. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Pedir para ele disponibilizar para a CPI 

esta apresentação. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Pois não. Doutor Adriano, 

encaminhe por favor esta apresentação à CPI ainda hoje, se possível. É possível? 
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O SR. ADRIANO FERNANDES MARIA - Com certeza, presidente. Pode deixar, 

deputado Ricardo Madalena, a apresentação será encaminhada. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - (Inaudível.) porque nós estamos correndo 

contra o prazo. Não é, Sr. Presidente? 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Ainda hoje, Dr. Adriano, 

por favor. 

 

O SR. ADRIANO FERNANDES MARIA - Com certeza, sim. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Nenhum deputado se 

inscreve para fazer perguntas? 

 

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

 

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

 

O SR. MAURICI - PT - Para cumprimentar o Dr. Adriano, agradecer a sua 

disponibilidade de prestar esclarecimentos a esta CPI e perguntar se ele permanece na 

sessão para que depois da exposição da VLI a gente possa indagar eventualmente alguma 

dúvida a ele. Perguntar ao senhor, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Pois não. O senhor pode 

permanecer, Dr. Adriano, por favor? 

 

O SR. ADRIANO FERNANDES MARIA - Deputado, eu gostaria muito de 

permanecer. Infelizmente, eu tenho um compromisso já agendado, mas eu fico totalmente 

à disposição. Eventualmente qualquer dúvida que possa aparecer ao longo da oitiva 

também da nossa parceira, a VLI, fico à disposição para um esclarecimento posterior. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Pois não.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Pela ordem, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Com a palavra o deputado 

Ricardo Madalena. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - O Sr. Adriano disponibilizar um contato 

imediato via celular ou WhatsApp para se surgir dúvidas devido a não presença dele no 

andamento desta CPI; se ele pode fazer isso. E eu perdi o começo - o senhor me perdoe, 

presidente. Eu gostaria de saber qual o cargo dele e a função na Usiminas. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - O cargo dele é líder de 

projetos da Usiminas em Cubatão. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - E ele como líder de projetos numa CPI 

desta suma importância não pode nos acompanhar? Eu reitero o questionamento para que 

ele fique acompanhando a pedido do deputado Maurici. Eu acho que é de grande 

relevância, muito mais que ele participar de algum evento representando a Usiminas. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Doutor Adriano, eu 

endosso o pedido do deputado Ricardo Madalena e acho de bom alvitre que o senhor 

permaneça, afinal de contas, não é tanto tempo assim. Nós vamos proceder rapidamente 

em seguida à oitiva do próximo e último convidado a se manifestar na CPI. Então eu 

reitero o pedido do deputado Madalena. O senhor poderia ficar, por favor? 

 

O SR. ADRIANO FERNANDES MARIA - Deputado Maurici, deputado Ricardo 

Madalena, presidente Barros Munhoz, eu vou fazer um esforço sim. Eu vou fazer um 

remanejamento das questões que eu tenho e eu vou permanecer, sim. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Muito obrigado. Eu 

gostaria de passar a Presidência ao deputado Ricardo Madalena para formular algumas 

breves perguntas. Tenha a bondade, deputado Ricardo Madalena, assuma a Presidência. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Eu não me inscrevi, Sr. Presidente. O 

senhor me desculpe. (Inaudível.) agradecer do Sr. Adriano ter acatado a nossa sugestão e 
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se tiver questionamento após a apresentação do segundo inquerido, aí a gente formula, 

ok? 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Não, eu gostaria de 

formular algumas perguntas ao Dr. Adriano. Então estou passando a Presidência a V. 

Exa., deputado Ricardo Madalena. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Pois não. 

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Ricardo Madalena. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Com a palavra o 

deputado Barros Munhoz. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Doutor Adriano, o senhor conhece o Sr. 

Bernardo Neto? 

 

O SR. ADRIANO FERNANDES MARIA - Presidente, deputado Barros Munhoz, 

não o conheço. Conheci assistindo à oitiva que foi realizada, mas não o conheço. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - O senhor teve alguma reunião com o Dr. 

Bernardo Neto? 

 

O SR. ADRIANO FERNANDES MARIA - Também não, deputado. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Houve alguma participação do senhor, algum 

entendimento do senhor, alguma discussão do senhor com os representantes da Ilha das 

Cobras? 
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O SR. ADRIANO FERNANDES MARIA - Não, deputado. Nem com 

representantes da Ilha das Cobras ou eventualmente com aquele projeto que foi citado 

também aqui em relação ao T-Green. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Nenhuma reunião? 

 

O SR. ADRIANO FERNANDES MARIA - Nenhuma reunião. Por parte da 

Usiminas não, deputado. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Ok. De minha parte era só. Aliás, só mais 

uma pergunta, ou melhor, só um esclarecimento. No caso, deputado Ricardo Madalena, 

a única pergunta que eu tinha era essa, já foi respondida.  

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Barros Munhoz. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Eu reassumo então, se o 

senhor me permite, a Presidência, para comunicar a todos os deputados que todas as 

informações aqui prestadas pelo Sr. Adriano com relação aos controles efetuados pela 

Cetesb das águas e do nível da cava, todas as informações já foram enviadas a cada 

deputado membro desta CPI.  

E feito isso, eu passo então a palavra, convido para a sua manifestação, o Sr. 

Alessandro Pena da Gama, representante da VLI Logística. 

 

O SR. ALESSANDRO PENA DA GAMA - Bom dia a todos. Deputado Munhoz, 

deputado Maurici, deputado Cezar, deputado Walter, deputado Estevam Galvão.  

Gostaria de agradecer o convite para participar aqui dessa audiência. É sempre um 

privilégio para VLI poder dar informações sobre o projeto de forma bastante transparente. 

Eu gostaria, deputado Munhoz, de solicitar aproximadamente 20 minutos do tempo de 

vocês para fazer uma apresentação inicial breve, se for possível. 
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O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Combinado. 

 

O SR. ALESSANDRO PENA DA GAMA - Por favor me confirmem se vocês 

estiverem vendo a minha tela. Posso começar, não é?  

Inicialmente, deputados, eu vou fazer uma apresentação breve aqui sobre a VLI, 

rapidamente, só alguns números, para conhecimento de todos. A VLI é uma empresa de 

sete mil empregados (Inaudível.). 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Repete tudo, repete por 

favor, o seu som ficou fora. A VLI é uma empresa de quantos empregados? 

 

O SR. ALESSANDRO PENA DA GAMA - Sete mil empregados, deputado. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Pois não. 

 

O SR. ALESSANDRO PENA DA GAMA - Sete mil empregados próprios e 

aproximadamente sete mil empregados de terceiros. A mesma quantidade. Nós estamos 

presentes aí em cinco corredores logísticos - são corredores ferroviários - a VLI é uma 

empresa de base ferroviária. 

Nós possuímos duas concessões: a Ferrovia Centro-Atlântica e a Ferrovia Norte-

Sul. E nós operamos em outras ferrovias, de outras concessionárias, sendo a Vitória-

Minas e a Estrada de Ferro Carajás as principais concessões. 

Nós realizamos aí em 2021 uma movimentação de aproximadamente 60 milhões de 

toneladas nas nossas ferrovias. Essas ferrovias possuem hoje em torno de oito mil 

quilômetros de extensão. A nossa frota hoje está com aproximadamente 800 locomotivas 

e 24 mil vagões. Nós estamos presentes aproximadamente em 250 municípios, em dez 

estados do país, e também no Distrito Federal. São nove terminais intermodais - são 

terminais onde ocorre transbordo do modal ferroviário para o rodoviário e vice-versa. E 

nós possuímos sete estruturas de operações portuárias espalhadas aí no litoral do país - 

dentre elas uma operação em Santos, na Baixada Santista, que é o nosso Tiplam. 

Nos portos, no ano passado, em 2021, a gente movimentou aproximadamente 43 

milhões de toneladas de carga. A VLI, ela, só resumindo aqui … vocês estão vendo a 

minha tela, não é? Só para confirmar? … A gente está acompanhando aqui a transmissão 
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e pela transmissão meu slide não está aparecendo. Só para confirmar se está aparecendo 

minha apresentação? 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Não, não está 

apresentando... É para colocar em tela cheia, estão recomendando aqui, Dr. Alessandro. 

 

O SR. ALESSANDRO PENA DA GAMA - Eu vou tentar novamente aqui…Um 

minuto, por favor… Acho que agora vai funcionar… Vocês estão vendo no modo 

apresentação agora, deputados? 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Ah, sim. 

 

O SR. ALESSANDRO PENA DA GAMA - Ah, ok. Obrigado pela informação. 

Ainda falando sobre as movimentações de carga da VLI, nós hoje movimentamos 

principalmente produtos do agronegócio brasileiro: soja, milho, farelo de soja, açúcar e 

fertilizantes - os fertilizantes que são importados para o Brasil. O Brasil, como todos têm 

ouvido recentemente, não é um país autossuficiente na produção de fertilizantes. Uma 

parcela relevante dos fertilizantes que são nacionalizados no país são movimentados nos 

portos da VLI. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Dr. Alessandro, acho que 

está paralisado... Agora sim, agora entrou a imagem do que o senhor acabou de falar. 

 

O SR. ALESSANDRO PENA DA GAMA - Ah, perfeito. Desculpe, deputado. 

Esse slide aqui, a proposta aqui é falar de um dos corredores logísticos, que eu comentei 

no slide anterior, que é o corredor logístico que ele termina na Baixada Santista - ele 

começa lá no Distrito Federal e no município de Anápolis. Nesse corredor a gente 

movimenta combustíveis, além dos produtos que eu já citei. 

Para que todos saibam, boa parte do combustível consumido nos veículos no 

interior do país, eles chegam através do modal ferroviário. Boa parte desse volume é 

transportado pela VLI.  

Nesse corredor logístico, deputados, a gente tem alguns terminais intermodais. Os 

terminais mais relevantes desse corredor é o terminal de Uberaba e o terminal de Guará. 

O terminal de Uberaba foi concebido originalmente para transbordo de grãos e açúcar. 
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Porém, o terminal de Guará é um terminal dedicado para a  movimentação de açúcar, de 

boa parte da produção de açúcar que acontece no interior do estado de São Paulo. Existem 

diversas usinas que são produtoras de açúcar no interior de São Paulo, no norte de São 

Paulo, principalmente, eles utilizam o terminal de Guará como o local de transbordo. 

Os terminais de Uberaba e Guará, eles movimentam um volume equivalente a oito 

milhões, nove milhões de toneladas, que é o que o Tiplam tem capacidade de 

movimentação. É o terminal nosso que fica na Baixada Santista, para onde esses produtos 

são movimentados. E dali, da Baixada Santista, do Porto de Santos, são exportados para 

todo o mundo. 

Nesse corredor, especificamente, nós estamos falando de dois mil empregos diretos 

e indiretos no estado de São Paulo, e estamos falando de uma movimentação de 15 

milhões de toneladas. Ou seja, quando a gente analisa os números desse corredor, 

comparados com o da VLI, a gente observa que esse corredor tem uma relevância grande 

na movimentação da companhia. 

Falando especificamente sobre o Tiplam, o Tiplam, ele está localizado na Baixada 

Santista, no final do Canal de Piaçaguera, que é objeto aqui dessa CPI, a discussão sobre 

o projeto de dragagem, então, no final desse canal, que foi dragado, está localizado o 

Tiplam. 

O Tiplam é um terminal que começou a sua operação em 1969. Sua infraestrutura 

permite armazenamento, carregamento e descarga de produtos, principalmente na 

conexão trem-porto. A gente entende que na Baixada Santista a movimentação de 

caminhões, ela não é saudável para a comunidade. Por isso a VLI investiu na ampliação 

do Porto, mas com uma conexão estritamente ferroviária, de forma a aliviar o excesso de 

movimentação de caminhões que existe na infraestrutura rodoviária daquela área. 

O Tiplam, ele passou por um processo de expansão nos últimos anos. Hoje ele 

movimenta seis vezes mais do que ele movimentava antes da expansão. A expansão do 

Tiplam foi totalmente focada no agronegócio do País. São dois berços para a 

movimentação de produtos a serem exportados, grãos e açúcar, e considerando, 

acreditando no crescimento da produção nacional, também nós construímos um quarto 

berço para a importação de fertilizantes. São necessários aí para a produção do 

agronegócio brasileiro.  

Vinte por cento da safra de açúcar, soja e milho da exportação do País... Desculpa, 

da Baixada Santista, passam pelo Tiplam. Então, é importante registrar que a gente 

buscou otimizar nesse corredor ferroviário o fluxo de grãos e fertilizantes, ou seja, o 



Divisão de Registro de Pronunciamentos 

mesmo vagão que desce com os grãos do interior do País é o vagão que retorna com 

fertilizantes (Inaudível.) capacidade logística desse fluxo do agronegócio.  

São dois milhões de toneladas movimentadas por ano nesse terminal, 500 empregos 

diretos, né, e outros empregos indiretos. E esse terminal hoje é responsável por uma 

movimentação de 200 milhões de reais entre custeios e investimentos para sua operação.  

Aí nós estamos falando de folha salarial, compras locais, compras no estado de São 

Paulo, investimentos nos ativos portuários, que envolvem a prestação de serviços de 

empresas da Baixada Santista. Então, hoje esse terminal já representa uma parcela 

relevante da economia local.  

Bom, senhores, outra informação importante é que esse terminal passou por uma 

expansão, que nós acreditamos fortemente na VLI que é possível a gente ter 

desenvolvimento econômico aliado ao respeito ao meio ambiente. Acreditando no 

potencial do estado de São Paulo como um canal logístico para o agronegócio brasileiro.  

A viabilidade econômica da expansão desse terminal nos permitiu, com muito 

orgulho, enfrentar um problema de décadas no Canal de Piaçaguera, que foi a dragagem 

e limpeza completa desse canal.  

Havia um problema de décadas, que a gente, juntamente com a Usiminas, resolveu 

enfrentar, e hoje nós somos muito felizes de ter concluído todo esse processo de limpeza 

do canal como a Usiminas mostrou e a gente vai mostrar também na nossa apresentação. 

Então isso está em sintonia com a governança da VLI de respeito ao meio ambiente, de 

respeito à sociedade, que são políticas internas da companhia.  

Sobre a obra, especificamente, senhores, eu gostaria de passar algumas informações 

que a gente considera importantes. A dragagem aconteceu entre os anos de 2016 e 2020. 

Durante o processo de dragagem, nós tivemos o cuidado de fazer toda a sinalização que 

foi recomendada, inclusive, pelas autoridades marítimas para o local, como as boias, que 

delimitam ali a movimentação dos navios de forma segura, para que não houvesse 

interferência no processo de dragagem.  

E da mesma forma no local onde foi feita a disposição de sedimentos, havia uma 

proteção para que não houvesse qualquer tipo de intercorrência e qualquer tipo de 

dispersão do material. E aqui, senhores, eu queria passar uma informação que eu 

considero importante. Eu acho que não só na minha apresentação, mas nos 

questionamentos que serão feitos, o grande risco que nós temos que evitar em um 

processo como esse é a dispersão do material.  
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Você tem um material sedimentado, estava sedimentado ao longo de cinco 

quilômetros no canal, ao longo de todo o canal, e fazer uma movimentação desse material 

para um outro local, havia sempre um risco de qualquer tipo de dispersão. E a gente 

conseguiu mitigar desde o início esse risco, e os monitoramentos, alguns resultados 

apresentados pela Usiminas comprovam que a gente teve êxito nesse objetivo, que era o 

principal desse processo de limpeza.  

Ao mesmo tempo, ao longo desse processo, considerando que era uma solução 

inovadora, a dragagem da cava submersa e de um material nessas condições, a gente 

manteve ao longo desse período um diálogo aberto com as comunidades, principalmente 

com a colônia dos pescadores, que, a princípio, poderiam se sentir afetados por esse 

processo.  

Nós mostramos, ao longo de todo o tempo, a segurança da execução dessa 

dragagem, que o objetivo final era exatamente isolar qualquer tipo de material que poderia 

ser danoso à pesca e deixá-la em uma condição confinada, isolada e retornar àquela 

condição, àquele meio ambiente, para a condição original e permitir a pesca com 

segurança. A cava subaquática, especificamente, foi selada, ela está fechada, com uma 

camada de aproximadamente dois metros de sedimentos naturais.  

Isso garante o isolamento completo do material que foi dragado e durante a obra, 

como eu já comentei, nós fizemos uma cortina para que qualquer tipo de dispersão que 

eventualmente pudesse ocorrer ficasse retida na área da cava e evitasse qualquer tipo de 

contaminação no entorno. E novamente isso é comprovado nos resultados que foram 

entregues aos senhores pela Cetesb.  

E finalmente aqui falando sobre a parte do investimento, o projeto como um todo 

teve um valor de 550 milhões, que foi o investimento ambiental que foi feito aí para a 

dragagem. Outras informações importantes e que a gente considera importante dividir 

com os senhores é que todo o processo de movimentação dos navios, de movimentação 

da draga, de disposição do material, foi apresentado para os órgãos, que são fiscalizadores 

desse tipo de operação.  

Nós recebemos chancela da Marinha do Brasil através da Capitania dos Portos de 

Santos, do estado de São Paulo. Testes técnicos comprovaram que a área está segura 

mesmo com o cenário de vento, de variações de maré - daqui a pouco vou mostrar um 

infográfico para dar mais visibilidade sobre esse ponto. O local da cava não é acessível a 

grandes navios, somente para embarcações de pesca, de baixa profundidade, ou seja, não 

existe qualquer risco da navegação causar qualquer dano para a cava submersa.  
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A sinalização, que eu comentei também, que aconteceu durante o processo de 

dragagem, foi feita conforme orientação das autoridades. A navegação dos navios 

próximos à cava submersa é feita como vocês podem observar nessas fotos abaixo. Os 

navios - eu vou fazer uma tradução aqui da velocidade náutica para a velocidade mais 

conhecida - trafegam nessa região em aproximadamente dez quilômetros por hora.  

Nesse local, especificamente no início do Canal de Piaçaguera, vocês observam que 

eles são guiados, eles são contidos e direcionados com a ação de rebocadores. Então não 

existe, nesse ponto aí, qualquer domínio do navio sobre a navegação, o controle é feito 

totalmente pelos rebocadores com orientação do prático que está a bordo do navio.  

Além disso, em casos extremos de intempéries, ventos, baixa visibilidade, a 

navegação é naturalmente já proibida pela capitania dos portos, não só próximo à cava, 

mas em qualquer área do canal de Santos onde haja risco à navegação. Essas informações 

são importantes para demonstrar a segurança da cava localizada ao lado do Canal de 

Piaçaguera.  

Nesse gráfico, nós trazemos para vocês algumas informações mais específicas, que 

a gente considera importante para dividir com os senhores. Nós temos três partes aqui 

nesse slide. À esquerda, nós temos uma foto-referência. Ela mostra ali o início do Canal 

de Piaçaguera e como a cava está posicionada ao lado do canal. Mais abaixo, nós temos 

uma visão aérea, gráfica, completa do Canal de Piaçaguera.  

Esses pontos vermelhos e verdes são onde estão localizadas as boias de sinalização, 

ou seja, os navios precisam respeitar a limitação determinada por essas boias para a 

navegação e a velocidade, que eu comentei com os senhores. E os senhores podem 

observar, ao lado da cava existe uma boia de proteção que delimita claramente o espaço 

onde o navio pode navegar ao lado da cava.  

E nesse chart um pouco mais amplo, um pouco mais detalhado, a gente pode 

observar que os navios circulam no centro dessas boias. A boia, apesar que ela apresenta 

uma distância maior em relação à boca do navio, à largura do navio, o navio é orientado 

para circular no eixo, exatamente para que haja uma distância de segurança em relação à 

limitação que as boias impõem.  

Nesse gráfico, a gente pode ter informações importantes, que precisam ser divididas 

com os senhores. A primeira informação é sobre a geometria da cava. A cava tem - vamos 

dizer assim - laterais, paredes, que não são verticais. Elas são inclinadas. Essa geometria 

foi concebida exatamente para garantir maior estabilidade para a cava, não só durante a 
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execução da disposição da escavação, mas também durante a disposição de sedimentos. 

E, posteriormente, nesse momento agora, que ela está finalizada.  

Outra informação importante. Apesar de estar com uma cor diferente, esse material 

dentro da cava, que é o sedimento, que está representado o sedimento que foi dragado, 

nós estamos falando de sedimentos sólidos. Nós não estamos falando de lama. Nós não 

estamos falando de qualquer fluido diferente de um sólido.  

Por que a gente tem essa convicção? E aí vou fazer uma analogia a uma situação 

conhecida por todos nós, que é quando a gente está, por exemplo, numa praia, com um 

balde cheio de água, que era condição semelhante à condição da cava, antes do processo 

de disposição dos sedimentos. No momento que você coloca um sólido, uma areia, por 

exemplo, dentro desse balde com água, o que vai acontecer com essa areia? Ela vai 

sedimentar na parte inferior do balde. Então foi isso o que aconteceu. 

À medida que a gente foi fazendo a disposição desse sedimento na cava, nós 

respeitamos todo o processo de adensamento natural que ocorre, no momento que você 

coloca um elemento sólido dentro de um recipiente líquido. Então foi isso o que 

aconteceu. Todo o processo de sedimentação, de adensamento, foi respeitado. E, portanto, 

o sedimento que foi disposto dentro da cava, hoje ele está na condição sólida.  

Então, o que nós temos hoje é, na verdade, uma grande massa sólida, onde nós 

temos o sedimento, e o subsolo original, antes da execução da cava. Sobre essa cava, 

como eu já comentei, foi colocado um sedimento natural.  

Ou seja, sem qualquer tipo de contaminante, exatamente para garantir o isolamento 

total do sedimento que foi dragado. E nós afirmamos que a condição do sedimento é de 

confinamento. Ou seja, não existe nenhum risco desse sedimento penetrar as paredes da 

cava, ou aflorar - uma vez que ele é sólido - através do capeamento. A gente tem 

convicção dessas informações, através dos testes geotécnicos que foram feitos antes, 

durante, e continuam sendo feitos na cava. 

Uma outra informação importante é que esse local, onde foi executada a cava, é um 

local que nós tecnicamente chamamos de um local abrigado. O que significa essa palavra, 

tecnicamente? É que esse local tem baixa influência de correntes de navegação ou 

correntes fluviais. Ele é um local que possui sedimentação natural. Ele recebe sedimentos.  

Então essa parte líquida, que está sobre o capeamento, ela com o tempo vai receber 

mais sedimentos, e vai isolar, cada vez mais, esse material que foi dragado, garantindo o 

retorno da condição natural do ambiente da cava, antes de qualquer tipo de contaminação.  
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Então hoje nós podemos afirmar, nessas condições, que a cava está estável. O 

material está confinado, está isolado. Portanto, não exerce qualquer tipo de risco, mesmo 

com o processo de navegação. Inclusive, é muito comum surgirem informações de que 

navios poderiam colidir contra a parede da cava e, eventualmente, causar algum tipo de 

vazamento.  

Acho que esse infográfico mostra claramente que existe uma distância de 

segurança. E nós estamos falando de uma possível colisão com uma massa sólida. Então, 

de nenhuma forma, isso poderia agredir - vamos dizer assim - a estrutura do que foi 

construído. E nós temos laudos técnicos, informações técnicas.  

Inclusive, pareceres da Praticagem de Santos, de que isso não seria possível, 

consequentemente, mesmo nessa condição extrema, que a gente entende não ser possível, 

em função de todas as condições de segurança da navegação no local, mesmo nessa 

condição extrema, a cava estaria segura. Está segura.  

Então nós afirmamos que tudo o que a gente planejou, a concepção geométrica, a 

forma de disposição, a distância de segurança, o controle que é feito do processo de 

navegação, em função de todas essas informações, nós afirmamos que a localização da 

cava e a condição da cava são de segurança. Não só do ponto de vista geotécnico, como 

do ponto de vista ambiental.  

Para finalizar, a verdade é que eu seria repetitivo em relação ao que a Usiminas 

apresentou. Todo esse trabalho passou por controles, monitoramentos, não só dos 

sedimentos, mas da água no entorno do projeto. Todos os indicadores demonstram uma 

melhoria ao longo dos anos, principalmente após a execução das cavas. Então nós temos 

fotos. Essas fotos são fotos reais. Não são fotos que a gente obteve na internet. São fotos 

reais.  

Foram obtidas do local onde foi executada a cava, demonstrando claramente a 

condição ambiental normal após a finalização da dragagem. À direita, alguns números 

dos diversos aspectos que são monitorados e controlados, como já foi informado. Os 

senhores estão de posse de todos os resultados desses monitoramentos.  

Então é isso. Gostaria de agradecer aos senhores pelo tempo da apresentação. Acho 

que me estendi um pouquinho, mas acredito que essas informações são relevantes para 

dividir com os senhores. 
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O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Terminando a exposição 

do doutor Alessandro, eu abro a lista de inscrições. Os Srs. Deputados que desejarem uma 

indagação, por favor, façam suas inscrições. Deputado Ricardo Madalena. 

 

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

pergunta. Ele falou que lá está demarcado, e está feito com bastante atenção, e tal. Mas 

nós estivemos lá, todos os deputados, e vimos que não tinha demarcação nenhuma, de 

boia. Isso foi corrigido? A demarcação foi feita? Eu gostaria que o Sr. Alessandro 

respondesse este questionamento. Só isso, Sr. Presidente. 

 

O SR. ALESSANDRO PENA DA GAMA - Deputado Ricardo, a sinalização, a 

demarcação à qual me referi, foi durante a execução da cava. Naquele momento, durante 

a execução, precisava, de fato, de uma delimitação clara do local onde foi executado, para 

que não houvesse nenhum tipo de intercorrência no momento da disposição dos 

sedimentos. 

Hoje, na condição que nós estamos, onde a cava está selada, onde existem boias de 

sinalização, e todo o local foi retomado à sua condição original, não existe a necessidade 

de uma sinalização específica para a cava subaquática.  

Então, o que provavelmente não foi apresentado de forma clara, para os senhores, 

na visita - infelizmente eu não estava presente, deputado - provavelmente, foi mostrar 

claramente onde estão localizadas as boias de sinalização, que delimitam a localização do 

canal, que eu tentei mostrar aqui, através da apresentação. Mas fico à completa 

disposição, para a gente, se for o caso, retornar ao local, e demonstrar todas as 

informações que eu estou passando.  

Mas quando eu me referi, na apresentação, a todo o processo de sinalização, de fato, 

havia, antes do processo de dragagem, ou durante, sinalizações específicas, que os 

senhores, infelizmente, já não puderam ver, porque já visitaram a cava na condição de 

concluída. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Hoje você tem ciência que está demarcado 

lá? Porque, pela sua concepção, não há necessidade de estar delineado e marcado? É isso 

que você quis dizer? 
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O SR. ALESSANDRO PENA DA GAMA - O nosso entendimento é que a 

sinalização náutica, que está presente no local, é suficiente para garantir a segurança da 

cava.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Mas não existe sinalização. Nós estivemos 

lá. Estou questionando se você tem ciência que hoje está demarcado.  

 

O SR. ALESSANDRO PENA DA GAMA - Tenho ciência que a sinalização 

náutica está presente no local, deputado. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Se eu for lá hoje, está demarcado, então? 

Não mais como estava quando fizemos a visita com os deputados?  

 

O SR. ALESSANDRO PENA DA GAMA - Desculpe, deputado Madalena, não 

vi a condição que o senhor encontrou. Hoje, se nós formos lá, nós iremos verificar a 

localização das boias. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Ok. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - Eu indago se algum deputado... 

Tenho um compromisso absolutamente inadiável hoje na minha região, senão eu iria 

pessoalmente. Mas eu indago se algum deputado poderia ir lá hoje com o Dr. Alessandro 

constatar se existe isso. Deputado Cezar poderia fazer isso? 

 

 O SR. CEZAR - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

 O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Pela ordem, deputado 

Cezar. Com a palavra, deputado Cezar. 

 

 O SR. CEZAR - PSDB - Bom dia a todos. Um final de uma CPI muito boa. As 

pessoas que vieram hoje vieram bem instruídas. Queria fazer três perguntas para o 

Alessandro. Alessandro, você disse que o local foi escolhido por causa da baixa 

influência, como é que é isso aí?  
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 O SR. ALESSADRO PENA DA GAMA - Bom, deputado, nos locais onde nós 

operamos os berços - não só nós, mas a Usiminas possui berços ali na região do Canal de 

Piaçaguera e ao longo, também, de todo o canal de acesso no Porto de Santos - a 

navegação, ela está sujeita a variações de maré. 

 Então, esse processo de cheia e vazante da maré, ele, naturalmente, ele possui 

movimentos da água - que são correntes - no nosso caso até de baixa intensidade porque 

a gente tem uma variação lá no Canal de Piaçaguera de aproximadamente um metro de 

variação. 

 Então, essas correntes são de baixa intensidade, mas elas exercem um processo de 

movimentação na parte superficial do leito do canal. 

 Então, um dos possíveis movimentos que poderiam, eventualmente, causar algum 

tipo de dano à estrutura da cava é esse. O que a gente comprovou é que esse local, ele tem 

menor influência que outros locais ao longo do Canal de Piaçaguera.  

 Além dessas correntes, deputado, existe a própria corrente da movimentação dos 

navios. Hoje, o Tiplam, ele tem manobras de aproximadamente dois, três navios por dia. 

A Usiminas, um pouco menos, mas a própria movimentação dos navios, mesmo em baixa 

velocidade, também possui correntes. 

 Então, a avaliação que foi feita ao longo do Canal de Piaçaguera... Desculpa, ainda 

tem uma outra influência que é exatamente a foz dos rios. O Canal de Piaçaguera, ele 

recebe ali... Ele é a foz de alguns rios e esse movimento, também, de vazante dos rios, de 

movimento dos rios, ele poderia gerar algum tipo de influência. 

 Então, a avaliação que foi feita ao longo de todo o canal é que esse local onde foi 

definida a cava é o local de menor influência desses fatores e, portanto, é o local mais 

seguro para ser instalada a cava.  

 

 O SR. CEZAR - PSDB - Muito obrigado. Minha segunda pergunta - o senhor 

falou em uma cortina de silte, o senhor pode explicar o que é isso aí, por favor? 

 

 O SR. ALESSADRO PENA DA GAMA - Isso... Acho que também... Obrigado 

pela pergunta, deputado. Isso, eu acho que também casa com a pergunta do deputado 

Madalena, Ricardo Madalena.  

 A cortina de silte nós fizemos da seguinte forma - nós colocamos estacas no 

entorno da cava e essa cortina de silte, ela ficou fixa, fixada nessas estacas. Então, ela 
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formava ali como se fosse uma rede de proteção, não só na parte visível, acima do nível 

da água, mas até o nível do solo ali submerso. 

 Então, ela funciona mais ou menos como aquele octógono ali do UFC, só que, 

obviamente, essa tela, ela possuía uma... Ela era uma barreira para a granulometria do 

material que estava sendo disposto dentro da cava.  Ou seja, se houvesse qualquer tipo de 

dispersão do material ao lançar no centro da cava, ele ficaria preso nessa cortina de silte.  

 Então, ela funcionava não só como uma delimitação de onde estava se executando 

a cava, mas também como uma proteção para que qualquer dispersão do sedimento fosse, 

ficasse para fora do local do empreendimento.  

 Então, essa... Assim que funcionava a cortina de silte. 

 

 O SR. CEZAR - PSDB - E ela aguenta o impacto? Como é que é a cortina de 

silte? 

 

 O SR. ALESSADRO PENA DA GAMA - Ela... O processo de estaqueamento e 

a resistência da cortina, eles foram projetados para possíveis impactos. O que, na verdade, 

não ocorreu. Durante a implantação da cortina, nós não tivemos nenhum tipo de incidente 

contra a integridade da cortina de silte e, portanto, ela serviu para o seu objetivo.  

 

 O SR. CEZAR - PSDB - Alessandro, antes da cava, qual era a altura do calado? 

Fundo.  

 

 O SR. ALESSADRO PENA DA GAMA - Na área da cava a pergunta, 

deputado?  

 

 O SR. CEZAR - PSDB – Não. Onde o navio vai trafegar até chegar em vocês e 

na Usiminas. Até o porto. Qual é essa altura? 

 

 O SR. ALESSADRO PENA DA GAMA - Ah, ok. Antes do processo de 

dragagem, deputado, a gente estava com um calado de, aproximadamente, nove metros.  

 

 O SR. CEZAR - PSDB - Nove metros. E o navio, se ele entrasse vazio e 

carregasse, ele saia com os nove metros?  
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 O SR. ALESSADRO PENA DA GAMA - Não. Como é que funciona, deputado? 

Cada... Dependendo que quanto você coloca dentro do navio, você precisa de mais calado, 

não é? E aí você tem diversos tamanhos de navios. O navio, hoje, mundialmente utilizado 

para movimentação de grãos é um navio Panamax. É um navio que, ele recebe ali em 

torno de 55 e 90 mil toneladas de soja, de grãos.  

 A soja, pela sua densidade, ela dentro de um Panamax, ela vai chegar ali a, no 

máximo, 70 mil toneladas de carga. Essas 70 mil toneladas, elas, normalmente, elas dão 

o calado de, aproximadamente, treze metros.  

 Então, assim, nove metros não é uma profundidade que permite a navegação de 

um navio comercialmente e mundialmente utilizado que é o Panamax. Ela permite outro 

tipo de movimentação.  

 Movimentações de navios menores, com cargas que têm uma demanda por navios 

menores, por exemplo os navios de açúcar, eles normalmente saem com 50 mil 

toneladas. Os navios de fertilizantes, 40 mil toneladas. 

 Então, assim, nove metros, ele é o suficiente para alguns tipos de navios, mas para 

o Panamax, por exemplo, ele é insuficiente.  

  

 O SR. CEZAR - PSDB - Alessandro, e esses navios, ao tocarem no (Inaudível.) 

que estava no fundo do mar, movimentava ele, lógico. 

 

 O SR. ALESSADRO PENA DA GAMA - Na verdade, deputado, como que 

funciona esse processo de autorização para navegação? A Capitania dos Portos, que 

representa a Marinha do Brasil, não permite a navegação de navios em determinadas áreas 

com baixa profundidade. 

 E você precisa respeitar, além do calado, da profundidade que eu informei, você 

precisa respeitar o que a gente chama de "pé de piloto", que é a distância entre o fundo 

do navio e o leito do canal. 

 Então, é proibida qualquer navegação de qualquer navio em áreas de baixa 

profundidade que não estejam respeitando esse "pé de piloto". Ou seja, enquanto não se 

draga, enquanto você não aumenta a profundidade, simplesmente não é possível navegar 

e, consequentemente, não é possível que haja o contato do fundo do navio com o leito do 

canal. 
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 O SR. CEZAR - PSDB - Eu me sinto satisfeito. Muito obrigado. Obrigado, Sr. 

Presidente.  

 

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

 

 O SR. MAURICI - PT - Sr. Presidente, desculpe a demora. Primeiro, agradecer 

ao doutor Alessandro por ter comparecido, atendido ao nosso chamado e prestar os 

esclarecimentos. 

 Mas, antes da minha pergunta, das minhas perguntas, Sr. Presidente, eu queria 

fazer dois comentários.  

 Primeiro comentário é o seguinte - salvo melhor juízo, o licenciamento de 2005 

que permitiu audiências públicas e um grande debate na Baixada, como mencionou o 

representante da Usiminas, foi o licenciamento da dragagem e não o licenciamento da 

cava. Ou seja, o processo de implantação da cava não foi submetido e nem debatido em 

audiências públicas. Isso precisa ficar claro. A menos que ele possa dizer o contrário. 

 Quanto a fala do doutor Alessandro, Sr. Presidente, hoje de manhã, antes de vir 

para cá, eu vi o "Bom Dia São Paulo", não sei se os senhores deputados tiveram o 

conhecimento, mas um trem da CPTM perdeu o freio ou coisa parecida e acabou batendo 

na contenção de final de linha na estação Júlio Prestes.  

 Um trem. Não é um navio Panamax com 70 mil toneladas de carga, 300 metros 

de extensão e mais outras 70 mil toneladas, sei lá quantas, do seu próprio peso.  

 A cava, ela é confinada, mas ela é cercada de um material arenoso. Tanto assim, 

que esse material foi dragado no canal. É o mesmo material. Não há lá um enrocamento 

de pedras, uma proteção mais sólida como acontece nas cavas na Holanda, nos Estados 

Unidos, na Espanha. 

 Eu estou dizendo isso para dizer que eu acho, ao contrário do que afirmou o 

Dr.Alessandro, é perfeitamente possível que um acidente, um navio daquele tamanho 

possa ultrapassar as boias de demarcação e acabar abarroando a cava, o que pode provocar 

uma liberação de elementos tóxicos. 

 Os elementos líquidos, gasosos ou sólidos, eles estão ali e eles podem, sim, 

escapar e causar uma contaminação ainda maior do que aquela que já existe no canal. 

Vale lembrar que nos últimos nove anos nós tivemos cerca de 300 acidentes com navios, 

então me parece isso bastante razoável que possa acontecer. Bem, deixe-me partir para as 

minhas questões então. 
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O EIA/Rima da cava confinada no Largo do Casqueiro, no seu Item 5.5.2.3, diz o 

seguinte: esta alternativa é semelhante à alternativa anterior e compreende a construção 

de uma cava junto à foz do Rio Casqueiro, com capacidade de 1.400.000 metros cúbicos 

de sedimentos. A cava também será cercada por um dique de isolamento para evitar a 

influência das oscilações das marés no seu interior, garantindo, assim, o confinamento do 

material disposto.  

Os demais aspectos e cuidados construtivos serão idênticos aos tomados na cava 

confinada no Largo do Cubatão. Da mesma forma se observarão impactos sobre o meio 

ambiente, sendo, no entanto, um pouco menos significativos os impactos previstos sobre 

o meio biótico. 

No item anterior, 5.5.2.2, diz o seguinte: essa alternativa compreende a construção 

de uma cava no Largo do Cubatão, cercada por um dique de isolamento, com cerca de 

3,5 metros de altura, aflorando acima do nível máximo da água, para evitar a influência 

das correntes e marés no seu interior, garantindo, assim, o confinamento do material 

disposto. 

A cava terá aproximadamente 15 metros de profundidade, sendo a localização da 

mesma em função da baixa profundidade da região e pequena influência das correntes e 

marés. Deverá ser mantida a distância superior a 30 metros dos manguezais.  

A cava poderá abrigar até 937.000 metros cúbicos de material proveniente da 

dragagem, não considerando o seu empolamento. A construção da cava será por draga de 

sucção e recalque e, concomitantemente à dragagem, será construído o dique de 

isolamento. 

O enchimento da cava será por meio de sucção das áreas a serem dragadas no 

recalque para dentro da cava. A água proveniente desse processo será retirada de dentro 

da cava por meio de um vertedor tipo tulipa, isolado por uma cortina de geotêxtil, para 

impedir a saída de material sólido, que contém a maior parte dos contaminantes. A 

tubulação do vertedor será submersa e o lançamento será encaminhado para a parte 

profunda do canal de acesso, onde estará sendo realizada a dragagem.  

Dito isso, a minha pergunta é a seguinte, os senhores, ambos, têm ciência de que a 

instalação aprovada no Largo do Casqueiro, que consta do EIA/Rima, apresentada para a 

população da Baixada Santista em audiência pública, apresentada ao Conselho Estadual 

de Meio Ambiente, que assim a aprovou, não é a cava que foi implantada naquele local?  

Os senhores têm ciência de que no EIA/Rima consta uma cava confinada e que se 

previa com capacidade de 1.400.00 metros cúbicos, um dique de isolamento aflorando 
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três metros acima da maré alta, e o que temos lá instalada é uma cava sem o referido 

isolamento e com quase 3.000.000 metros cúbicos de sedimentos tóxicos?  

Por que a VLI implantou, instalou uma cava no Largo do Casqueiro totalmente 

diferente seis anos depois de vencida a licença e sem apresentar à população em audiência 

pública e sem aprovação do Consema? Essa é a minha primeira questão. 

 

O SR. ALESSANDRO PENA DA GAMA - Obrigado pela pergunta, deputado. O 

conceito que foi apresentado e que o senhor descreveu na sua pergunta possui alguns 

objetivos. Os objetivos, como eu comentei na minha resposta e apresentação anterior, é 

garantir que o material estaria confinado, estaria isolado, estaria livre da ação de 

correntes, das diversas correntes que eu descrevi aqui para o deputado Cezar.  

Entre um conceito e a execução final, todo esse processo monitorado pelo órgão 

ambiental, o que foi construído garante esses objetivos. Então isso acontece em alguns 

projetos, de você ter uma diferença entre engenharia detalhada, engenharia conceitual, 

mas nós afirmamos que o que foi construído garante os mesmos objetivos que o projeto 

conceitual que foi apresentado no EIA/Rima.  

Não sei se o colega Adriano quer fazer algum complemento. 

 

O SR. ADRIANO FERNANDES MARIA - Alessando, ok da nossa parte 

também. Obrigado. 

 

O SR. MAURICI - PT - Perfeito. Dr. Alessandro, Dr. Adriano, o estudo para o 

EIA/Rima, como é sabido, tem que ser feito antes. Vocês tinham cinco anos para concluir 

a dragagem, e por alguma razão não foi concluída conforme consta na licença. Os 

senhores não acham que depois de onze anos haveria a necessidade de consultar a 

população e o Conselho de Meio Ambiente, sobretudo devido ao fato de se tratar de uma 

mudança radical? Não foi a cava planejada, nem a capacidade prevista. Os senhores não 

acham que isso pode se configurar, de alguma forma, um "enganamento", um estelionato 

ambiental, para usar uma palavra forte? 

 

O SR. ALESSANDRO PENA DA GAMA - Deputado, nós não achamos, não 

pensamos dessa forma. Os monitoramentos, os dados que foram entregues aos senhores 

comprovam que os objetivos do projeto que foi implantado foram alcançados e foram 

esses objetivos que foram apresentados para a comunidade na ocasião do EIA/Rima. 
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Especificamente sobre a questão do tamanho da cava, das dimensões da cava, 

deputado, o nosso objetivo e o nosso licenciamento era a limpeza completa do canal, 

então as dimensões da cava respeitam esse objetivo. Então nós fizemos uma cava 

compatível com o volume que foi necessário ser dragado para a limpeza completa do 

canal. 

 

O SR. MAURICI - PT - Bem, peço a atenção dos Srs. Deputados para a resposta 

que nos foi dada, ou seja, a cava que foi, de fato, implantada responde, segundo o Dr. 

Alessandro, às necessidades de conter o material dragado, mas não corresponde àquilo 

que foi aprovado no EIA/Rima. 

Tem uma outra questão, Dr. Alessandro, Dr. Adriano, pelo fato de a cava não conter 

o dique de isolamento, nem geomembranas que a tornem, de fato, confinada, ela está 

sujeita à erosão, ruptura, vazamentos, tanto que ela é monitorada por vocês, segundo o 

que nos foi dito aqui. Há um seguro para indenizar o Estado e a União em caso de sinistro? 

Se existe, como é esse seguro? Se não existe, a empresa avaliou que não seria necessário? 

 

O SR. ALESSANDRO PENA DA GAMA - Deputado, nós não avaliamos a 

necessidade de um seguro porque tanto o projeto quanto os resultados durante a execução 

da cava e pós-execução da cava, principalmente resultados geotécnicos, que acredito que 

interessam às preocupações levantadas pelo deputado, demonstram a segurança e a 

estabilidade da cava que foi construída.  

Esses estudos avaliam a densidade do material, a resistência do material. Um dos 

slides apresentados pela Usiminas mostra exatamente em números o que eu estou falando, 

existem locais ali que têm resistência mais de duas vezes acima do limite de segurança 

que foi estabelecido para garantir o confinamento e a estabilidade do material. Então a 

segurança do projeto está demonstrada através desses ensaios, desses monitoramentos e 

é compromisso nosso continuar fazendo esse monitoramento, para se garantir que a 

estabilidade esteja garantida no futuro. 

 

O SR. MAURICI - PT - Dr. Alessandro, Dr. Adriano, a sociedade civil organizada, 

o Ministério Público Federal e Estadual, a Câmara de Santos, os participantes de uma 

grande audiência pública realizada nesta Casa se posicionaram contrários à cava. Por que 

a VLI insistiu nessa alternativa? 
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O SR. ALESSANDRO PENA DA GAMA - Deputado, essa alternativa... 

 

O SR. MAURICI - PT - Só um instantinho, doutor, só complementando. A VLI já 

obteve uma certidão do espelho d'água junto à Superintendência do Patrimônio da União? 

O enchimento da cava foi realizado com base em liminar, certo? Se perder a ação no 

mérito, o que a VLI pretende fazer com a cava? Removê-la?  

A SPU emitiu multa contra a VLI por uso indevido de bem comum da União. No 

caso, o local onde está situada a cava é esse bem comum. O valor atualizado da multa 

monta em centenas de milhões de reais. Como a VLI pretende administrar essa situação? 

Por fim, quem é o engenheiro responsável pela construção da cava? Foi emitida 

uma anotação de responsabilidade técnica? Se foi, nós gostaríamos de ter uma cópia, 

porque isso já está virando uma catilinária, há meses nós estamos nesta CPI e a todo 

momento nós estamos perguntando por essa ART, e ela não nos foi enviada. 

Por favor, Dr. Alessandro, às suas respostas. 

 

O SR. ALESSANDRO PENA DA GAMA - Obrigado, deputado, pelas perguntas. 

Se eu me esquecer de alguma parte do que foi perguntado, por favor, me corrija.  

O primeiro ponto, sobre a escolha da cava, na verdade quando a VLI se tornou parte 

do consórcio responsável pela execução da dragagem, já constava essa alternativa 

definida. E essa alternativa não foi escolhida de forma aleatória. Existe aí no histórico do 

processo de licenciamento o conjunto das opções para esse tipo de dragagem. E 

considerando as características do material e o volume que precisou ser dragado, a escolha 

técnica para esse tipo de dragagem foi da cava submersa, que foi o que foi executado.  

O outro ponto da sua pergunta se refere à SPU. O entendimento nosso é que nós 

estamos falando de uma estrutura submersa, não vinculada a qualquer tipo de instalação 

portuária, que é onde nós endentemos que há a competência da SPU, como o senhor citou, 

o espelho d’água, instalações portuárias. Como foi apresentado aqui pelo Adriano, 

representante da Usiminas, esse processo foi judicializado. E, através de trânsito em 

julgado, ele está encerrado.  

Desculpa, deputado, teve uma parte final aí da sua pergunta que agora eu esqueci. 

Ah, sobre a ART. 

 

O SR. MAURICI - PT - ART. 
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O SR. ALESSANDRO PENA DA GAMA - Existe, sim, a responsabilidade 

técnica, registrada, sobre o empreendimento. E - desculpe - sabendo que isso ainda não 

foi entregue, eu vou buscar celeridade na entrega desse documento para os senhores. 

 

O SR. MAURICI - PT - O Dr. Alessandro não tem a informação, neste momento, 

de quem é o engenheiro responsável? 

 

O SR. ALESSANDRO PENA DA GAMA - Desculpe, deputado, não me recordo 

do nome do engenheiro. 

 

O SR. MAURICI - PT - Perfeito. Dr. Alessandro, considerando que o passivo 

ambiental me parece não ter sido resolvido, para usar uma analogia, como acho que o 

senhor mesmo fez aqui, em relação ao balde; considerando que vocês empurraram resíduo 

tóxico contido nos sedimentos literalmente para baixo do tapete, uma vez que isso se 

configura simplesmente em trocar o resíduo de lugar...  

E pior: em vez de uma instalação de deposição confinada, como consta no 

EIA/Rima, a VLI construiu um castelo de areia, que pode ruir a qualquer momento, ao 

contrário do que foi dito aqui. Isso pela força da erosão, que poderá aumentar com o 

pretendido aprofundamento do porto para 17 metros, sobretudo quando o relatório sobre 

a análise de estabilidade da cava consta que, das 35 seções de batimetria, com exceção do 

talude direito das seções 14 + 0,0 e 22 + 0,00 e 24 + 0,00; todos os demais taludes 

apresentam fator de segurança igual ou superior ao previsto em projeto.  

Considerando que a Vale não tem um bom histórico em contenções, haja vista as 

instalações de Mariana e Brumadinho, que o fator de segurança das seções do talude 

direito da cava ficou abaixo do estabelecido no projeto, não está na hora de a VLI, Dr. 

Alessandro, corrigir todos esses erros cometidos e remover esta cava para uma destinação 

adequada, antes que a fauna, a flora e, silenciosamente, os moradores da região do 

estuário de Santos se tornem mais uma vítima desse processo? 

 

O SR. ALESSANDRO PENA DA GAMA - Deputado, me permita discordar 

dessa observação de que nós simplesmente trocamos o lugar dos sedimentos. O que nós 

encontramos, antes do processo de dragagem, eram sedimentos dispostos ao longo de 

cinco quilômetros do Canal de Piaçaguera, em diversas profundidades, completamente 

expostos e abertos à condição de correntes, como eu comentei. E neste momento, esse 
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material encontra-se estável, isolado, controlado, com monitoramentos que são públicos, 

estão registrados. As amostras e contramostras em posse do órgão ambiental.  

Então, a condição atual é bastante diferente da condição anterior. Toda a 

comunidade da Baixada Santista do estado de São Paulo poderá, a partir de agora, ter 

segurança de que esse material está, sim, confinado, está controlado e não está mais em 

contato com o meio ambiente, e de alguma forma com potencial de prejudicar a 

comunidade.  

Além disso, os nossos estudos geotécnicos e os resultados que foram apresentados 

aqui, não só pelo Adriano, mas que foram entregues aos senhores, comprovam que não 

existe qualquer sujeição daquela estrutura a processos erosivos, uma vez que a cava foi 

instalada numa condição, como eu mostrei, diametricamente adequada e submersa, sob o 

nível do solo, no leito do canal. Portanto, não sujeita a erosões.  

Porém, deputado, o monitoramento, que já ocorreu, continuará ocorrendo. Nós 

estaremos plenamente, de forma transparente, apresentando esses resultados para a 

sociedade, via órgão ambiental ou diretamente, de forma a dar segurança à comunidade 

de que esse material, que antes estava espalhado e sem qualquer controle, agora está numa 

condição segura.  

 

 O SR. MAURICI - PT - Bem, Sr. Presidente, encerro aqui minhas arguições 

agradecendo ao senhor, a V. Exa., aos deputados, pela paciência e pela atenção. Quero 

agradecer ao Dr. Alessandro e ao Dr. Adriano. E queria fazer um apelo, Dr. Alessandro, 

porque o diálogo que a VLI vem fazendo com as comunidades de pescadores se restringe 

a um dos representantes, que é a Colônia, que, embora tenha representatividade, não 

representa o conjunto dos pescadores.  

Então, meu apelo é na direção de que a VLI estenda esse diálogo com outras 

entidades e associações representativas dos pescadores, para que eles de fato se sintam 

acolhidos num momento tão difícil e com tanta incerteza que eles têm. Muito obrigado; 

até logo. 

 

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

Madalena poderia assumir a Presidência, por favor, que eu quero (Ininteligível.) 

indagações? 

 

* * * 
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- Assume a Presidência o Sr. Ricardo Madalena. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Com a palavra, 

deputado Barros Munhoz.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Dr. Alessandro, há quanto o senhor trabalha 

para a VLI? 

 

O SR. ALESSANDRO PENA DA GAMA - A VLI tem aproximadamente 11 

anos, deputado, mas eu já trabalhava na FCA, que é uma das suas concessionárias, desde 

2002. Então, eu poderia afirmar aqui que há aproximadamente 20 anos. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - E sempre em Santos ou na Baixada Santista? 

 

O SR. ALESSANDRO PENA DA GAMA - Não, deputado. A primeira parte da 

minha carreira na VLI foi dedicada para o modal ferroviário. Eu passei a operar portos 

em 2011; e o meu período na Baixada Santista foi o maior de todos da minha carreira. 

Fiquei quatro anos e meio, de 2014 à metade do ano de 2019. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - O senhor acha normal que o projeto 

executado seja diferente do previsto no EIA/Rima? O senhor acha isso normal? 

 

O SR. ALESSANDRO PENA DA GAMA - Nós entendemos, deputado, que o 

projeto detalhado e executado é um projeto compatível com o conceito original. Como eu 

comentei, ele atende aos objetivos iniciais de confinamento, de retorno da condição do 

ambiente lá à condição original; e de segurança, não só para navegação, mas também para 

o meio ambiente. E isso inclui questões sociais, como o caso dos pescadores, que acho 

que são, vamos dizer assim, os membros da sociedade mais próximos do canal. Então, 

nós entendemos que os objetivos do projeto que foi implantado são compatíveis com o 

conceito que foi apresentado. 
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O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Desculpe a minha ignorância arquitetônica e 

de engenharia, especialmente de engenharia aquática, mas eu não posso conceber que um 

prédio seja autorizado a ser construído de uma determinada forma e que depois o projeto 

seja feito de outra forma. Me choca isso. Eu estava entendendo que o EIA/Rima foi 

respeitado. Até hoje, estava entendendo que o EIA/Rima havia sido respeitado; não 

precisava ser feito um outro. Agora estou sendo surpreendido hoje, aqui, com o fato de 

que o EIA/Rima não foi respeitado. A obra feita é diferente da aprovada no EIA/Rima. É 

isso? 

 

O SR. ALESSANDRO PENA DA GAMA - A obra que foi executada, deputado, 

é a obra que foi aprovada pelo órgão ambiental. Se houve eventuais modificações 

(Inaudível.). sustentadas por estudos... 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Sumiu... Se puder repetir, pois sumiu uma 

parte do som, Dr. Alessandro. Por favor. 

 

O SR. ALESSANDRO PENA DA GAMA - Desculpe, deputado. Vou tentar 

novamente. A obra que foi implantada é a obra que foi aprovada pelo órgão ambiental. 

Se eventuais modificações aconteceram ao longo do tempo, essas modificações foram 

submetidas para o órgão, foi comprovada a sua necessidade, e consequentemente só 

foram executadas após a sua aprovação. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Determinar aqui à nossa assessoria que faça 

uma consulta jurídica à nossa assessoria jurídica, colocada à nossa disposição pela 

Presidência da Assembleia, no sentido de esclarecer bem, juridicamente, essa questão. Eu 

confesso aqui que me choca.  

 

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

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Pois não, pois não.   

 

O SR. MAURICI - PT - Só para complementar a sua constatação, a fala do Dr. 

Alessandro agora não só diz que a obra que foi feita ele considera compatível com aquilo 

que foi aprovado - ou seja, portanto, é diferente: é compatível, na opinião dele, mas não 
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é a mesma - como ele também diz que a obra que foi feita foi aquela aprovada pelos 

órgãos ambientais. Então, se os órgãos ambientais, parece, aprovaram uma obra diferente 

daquela que foi apresentada no EIA/Rima, isso é ainda mais grave, a meu juízo. Muito 

obrigado, Sr. Presidente. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - É, aliás, ele diz também que essa... 

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Pela ordem. Pela ordem. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Como presidente 

interino e a palavra está com o deputado Barros Munhoz, eu peço um aparte para fazer 

um questionamento: Sr. Alessandro, o senhor tem ciência de que esse EIA/Rima foi 

contratado há quase dez anos, mais de cinco anos, para depois ele vir a ser executado? Na 

sua opinião, não teria que ter reconsiderado e refeito esse EIA/Rima, porque muitas coisas 

mudaram em cinco, dez anos? 

 

O SR. ALESSANDRO PENA DA GAMA - Deputado, nosso entendimento é de 

que não, uma vez que, como eu falei e vou repetir, o projeto que foi implantado é 

compatível com os objetivos iniciais que foram apresentados no EIA/Rima, tanto do 

ponto de vista de confinamento, quanto de estabilidade geotécnica, quanto de retomada 

da condição ambiental à sua condição original. Então, nós entendemos que isso, ao ser 

atendido e sendo aprovada pelo órgão ambiental a execução dessa forma, não existe 

qualquer conflito com o que foi originalmente apresentado para a comunidade. 

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Com a palavra, 

deputado Barros Munhoz. Obrigado pela concessão da palavra aí, deputado Barros. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Obrigado eu, deputado Ricardo. Dr. 

Alessandro, então, eu estou entendendo que o órgão ambiental deu uma aprovação de 

algo que estava sendo feito diferentemente do previsto no EIA/Rima, sem fazer um novo 

EIA/Rima. É isso, exatamente? É isso, isso é o que aconteceu? O órgão ambiental aprovou 
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algo que não coincidia com aquilo que, no EIA/Rima aprovado pelo mesmo órgão 

ambiental, era determinado. É isso? 

 

O SR. ALESSANDRO PENA DA GAMA - Deputado, sendo mais específico - o 

deputado Maurici, inclusive, trouxe essa informação -, a profundidade que foi executada 

possui divergência lá da profundidade inicial. Porém, o objetivo do projeto apresentado 

no EIA/Rima era a limpeza completa do canal. Esse objetivo foi alcançado e, 

consequentemente, ter uma profundidade de cava compatível com esse objetivo, no nosso 

entendimento, não fere, não conflita com o que foi apresentado à comunidade no 

EIA/Rima.  

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Pela ordem, deputado 

Maurici. 

 

O SR. MAURICI - PT - Se eu entendi bem, o que o Dr. Alessandro disse agora 

foi o seguinte: como foi necessário aumentar a profundidade dragada do canal, isso 

implicou na necessidade, também, de aumentar a profundidade da cava, mas ele não 

respondeu à pergunta do deputado Barros Munhoz: se, de verdade, o órgão ambiental 

aprovou alguma coisa diferente do que havia sido proposto no EIA/Rima - esse, sim, 

aprovado -, sem que fosse um novo EIA/Rima.  

Pergunto, então, insistindo na pergunta que o deputado Barros Munhoz colocou: o 

órgão ambiental aprovou alguma coisa diferente daquilo que constava no EIA/Rima sem 

um outro EIA/Rima, Dr. Alessandro? “Sim” ou “Não”? 

 

O SR. ALESSANDRO PENA DA GAMA - O que foi aprovado e executado pelo 

órgão ambiental é o que foi executado, deputado Maurici. Se há divergência entre o que 

foi aprovado e o EIA/Rima, nós não fizemos isso à revelia, fizemos a partir de uma 

aprovação do órgão.  

 

O SR. MAURICI - PT - Muito obrigado.  
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O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Com a palavra, o 

deputado Barros Munhoz. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Obrigado, presidente. Eu quero até dizer, 

porque, veja bem, eu entendo - eu, eu, particularmente, agora, neste momento, diante 

desses fatos de que eu tomei conhecimento agora -, eu entendo que o órgão ambiental não 

tinha que fazer uma aprovação desse tipo. Teria que alterar a aprovação inicialmente dada, 

mas isso é entendimento.  

Eu vou aguardar a manifestação do jurídico e vou pedir, se os senhores concordarem 

e me autorizarem, uma informação ao órgão ambiental. Ainda hoje, formular o 

questionamento à Cetesb a respeito do porquê desse procedimento, que nos choca. Para 

mim, é chocante; eu acho que a todo mundo deve estar chocando. Não é um procedimento 

imaginável. Eu, sinceramente, confesso até a minha ignorância: eu não posso conceber 

que isso seja possível. 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Pela ordem, deputado 

Cezar.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Desculpe, desculpe.  

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Concede um aparte, 

deputado Barros Munhoz, ao deputado Cezar? 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Concedo, concedo, concedo.  

 

O SR. CEZAR - PSDB - Obrigado, obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Com a palavra, 

deputado Cezar. 
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O SR. CEZAR - PSDB - Dr. Alessandro, o EIA/Rima sobrepõe a Cetesb? Outra 

coisa: se aconteceu isso e a Cetesb é o melhor órgão do mundo, como nós estamos vendo 

agora a Cetesb por esse lado? Antes ela era afamada, era a melhor do mundo, a Cetesb, e 

agora ela dá uma licença ambiental sem o EIA/Rima? Vê para mim, por favor. 

 

O SR. ALESSANDRO PENA DA GAMA - Deputado, acredito que, se os 

senhores se sentirem mais confortáveis em ouvir a Cetesb sobre essa questão, acho que 

seria conveniente. No nosso entendimento, ajustes no projeto que foi apresentado no 

EIA/Rima são possíveis à medida que isso é necessário para que os objetivos principais 

do empreendimento sejam alcançados. Como nós afirmamos, todas as modificações 

foram apresentadas e validadas pelo órgão e o que foi executado está compatível com o 

que foi autorizado.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Vou concluir. 

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Com a palavra, o 

deputado Barros Munhoz. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Vou concluir, presidente. Pelo que eu estou 

entendendo, então, a Cetesb aprovou as modificações feitas no EIA/Rima. Ok, mas vamos 

tomar essa providência de consulta ao nosso jurídico e à própria Cetesb, e à própria 

Cetesb.  

 

O SR. ADRIANO FERNANDES MARIA - Presidente.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Pois não.  

 

O SR. ADRIANO FERNANDES MARIA - Presidente, eu gostaria de um aparte 

para poder, também, contribuir em relação a esse tema, em relação ao que o colega 

Alessandro Gama comentou, podendo, também, contextualizar um pouco as interações 

entre o EIA/Rima, a licença prévia e as demais licenças que são expedidas pelo órgão.  

Eu gostaria de salientar aqui que, dentro do rito do licenciamento ambiental, o 

EIA/Rima e a licença prévia tratam dos conceitos que vão nortear todo o desenvolvimento 
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dos projetos, que vão ser elaborados ao longo do tempo e vão ser licenciados nas licenças 

de instalação e nas licenças de operação, que são emitidas posteriormente.  

Então, um ponto muito importante é em relação aos conceitos do projeto. Então, 

quando nós falamos de conceitos dos projetos, os conceitos do EIA e da LP foram 

preservados. Então, o conceito da limpeza do canal foi preservado, o conceito da 

utilização da cava como uma alternativa locacional também foi preservado e o conceito, 

também, do confinamento do sedimento presente no canal que foi dragado também foi 

preservado, porque a cava, como o próprio Gama comentou, ela foi desenvolvida, ela foi 

projetada de forma que o sedimento fique confinado no seu interior. 

A questão de paredes de concreto, mantas, isso são conceitos que são colocados no 

EIA/Rima que são mais um fator geométrico-construtivo. O conceito principal, 

ambiental, que é do que trata o EIA/Rima, é o confinamento. Em relação ao 

confinamento, nós podemos afirmar, inclusive com os resultados que foram apresentados 

aqui durante a apresentação, que esse confinamento, sim, existe.  

A qualidade da água foi mantida, a qualidade dos sedimentos foi mantida e, 

principalmente, a qualidade do pescado para consumo humano também foi mantida, 

deputado. Espero ter contribuído aqui com os senhores também. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Bem, eu só queria fazer um comentário diante 

do que disse o meu querido companheiro e amigo, nosso deputado Cezar. Eu nunca disse 

que a Cetesb é a melhor do mundo, não; eu disse que ela é a melhor do Brasil, e reitero, 

e uma das melhores, o que também é (Inaudível.).  

Mas o que eu queria dizer é o seguinte: nós vamos tomar providências de nos 

informarmos a respeito de se foram aprovadas essas alterações ou não. Por quê? Porque, 

em resumo, esse é um assunto que tem que ser melhor informado. E eu até quero dizer, 

eu estou tomando ciência desse tipo de procedimento agora. Eu tinha absoluta convicção 

de que aí não tinha sido observado integralmente.  

Mas isso vai ser esclarecido antes do final da CPI. Eu só faria uma pergunta, Dr. 

Alessandro, no seguinte sentido: me parece tão óbvio que se pudesse ser feita essa 

barragem de isolamento seria bom, que eu sou levado a formular a seguinte pergunta, isso 

seria muito caro? Por que não se fazer isso? Que é melhor do que não ter, eu acho que é 

óbvio, ululantemente óbvio. Agora, se falar, “não, custa um trilhão de dólares”, aí é 

diferente. Essa é a minha pergunta: será que é uma coisa tão cara, uma coisa que é difícil, 

é impossível, de ser feita? Quanto será que custaria fazer isso? 
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O SR. ALESSANDRO PENA DA GAMA - Nosso entendimento, deputado,  

nosso entendimento é que não se trata de valores monetários, se trata de efeito, de 

benefício. Na verdade, esse muro a que o senhor está se referindo é indiferente. Ele 

simplesmente, dentro daquela circunferência da cava, reduziria a quantidade de efeito de 

correntes. Tem esse muro, as correntes acontecem, como eu falei, dentro de uma área 

(Inaudível.) em baixa densidade, sem qualquer risco à cava. Portanto, o nosso 

entendimento é que esse muro seria indiferente para o projeto. 

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Pela ordem, deputado 

Barros Munhoz. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Pois não, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Como presidente 

interino, eu gostaria de saber a formação do Sr. Alessandro e a formação do Sr. Adriano, 

se eles têm experiência na área de engenharia ou não. 

 

O SR. ALESSANDRO PENA DA GAMA - Deputado, respondendo a sua 

pergunta, eu sou engenheiro civil com mestrado em engenharia de produção. Em projetos 

como esse, naturalmente, mesmo com a minha formação, todo o gerenciamento, os 

projetos, são feitos por pessoal técnico específico. 

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Tá, e qual é a formação 

do Adriano? Ele se encontra ainda na CPI? 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Encontra-se, encontra-se. 

 

O SR. ADRIANO FERNANDES MARIA - Sim, deputado Ricardo Madalena, eu 

me encontro. Minha formação é engenharia elétrica, sou engenheiro eletricista, possuo 

especialização em gestão de projetos, em planejamento, gestão de grandes obras, e possuo 

mais de 17 anos de experiência nessa área de gestão de grandes empreendimentos. 
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O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Ok. Com a palavra o 

deputado Barros Munhoz. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Doutor Adriano, ou melhor, Dr. Alessandro, 

desculpe, o senhor tem conhecimento de quem foi o engenheiro responsável pela obra? 

 

O SR. ALESSANDRO PENA DA GAMA - Deputado, essa pergunta foi feita pelo 

deputado Maurici, e eu, nesse momento, não tenho o nome, mas não temos problema 

nenhum em disponibilizar esse nome aos senhores. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - O senhor acompanhou a elaboração do 

projeto da cava? 

 

O SR. ALESSANDRO PENA DA GAMA - Diretamente, não, deputado. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Quando o senhor entrou em contato com a 

construção da cava, enfim, o senhor acompanhou a construção da cava? 

 

O SR. ALESSANDRO PENA DA GAMA - Eu era responsável pela operação do 

Tiplam, deputado, em paralelo à execução do projeto. Então eu estava próximo ali, não 

diretamente sobre o gerenciamento do projeto... 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Com quem o senhor falava sobre a obra? 

Com quem que o senhor falava sobre a obra? 

 

O SR. ALESSANDRO PENA DA GAMA - A sua pergunta é no sentido de... 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Da cava. Sobre a obra da cava. 

 

O SR. ALESSANDRO PENA DA GAMA - (Vozes sobrepostas.) Qual que seria 

o meu par, né, na época, responsável pelo empreendimento... É essa a sua pergunta, 

deputado? 
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O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - É, isso. Não, com quem o senhor 

acompanhava. O senhor disse que acompanhava a obra. 

 

O SR. ALESSANDRO PENA DA GAMA - É, o acompanhamento era feito, era 

feito com pares meus dentro da VLI; inicialmente, né, era um profissional chamado 

Rodolfo (Inaudível.), e posteriormente um outro gestor, chamado Anderson Saraiva. 

Então são executivos que são pares meus, e eram pares meus ao longo da execução do 

projeto. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - O senhor conhece o Sr. Bernardo Neto? 

 

O SR. ALESSANDRO PENA DA GAMA - Conheço, deputado. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - O senhor teve alguma reunião com ele, ele 

teve alguma reunião com o senhor, com alguém mais? O senhor participou de alguma 

reunião com ele? 

 

O SR. ALESSANDRO PENA DA GAMA - Nós tivemos algumas reuniões no 

Tiplam e no Canal de Piaçaguera, do lado da VLI, sempre com... Eu estive acompanhado. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Do que tratavam essas reuniões? Ele falava 

em quem? 

 

O SR. ALESSANDRO PENA DA GAMA - O senhor Antônio Bernardo 

apresentou uma procuração representando o Sr. Sérgio Amaral Santos. Inicialmente ele 

se apresentou como um empreendedor de projetos portuários da Baixada Santista. Nas 

últimas interações, ele atuava muito mais como corretor imobiliário, como o Sr. Sérgio 

Amaral afirmou aqui a esta CPI. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Então houve mais de uma reunião com o Sr. 

Bernardo? 

 

O SR. ALESSANDRO PENA DA GAMA - Sim. 
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O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - A reunião era com quem? Só com o senhor, 

ou só com a VLI? Com mais alguém? Com mais alguma outra empresa? Com quem eram 

essas reuniões? Com quem foram essas reuniões? 

 

O SR. ALESSANDRO PENA DA GAMA - Era sempre uma reunião de duas 

partes, onde ele representava o Sr. Sérgio Amaral; e do lado da VLI, sempre estávamos 

eu mais uma pessoa da VLI. Então eu já tive, essa reunião já aconteceu com uma pessoa 

da área de comunicação da VLI, já aconteceu com um gerente de operação; então sempre 

tinha alguém me acompanhando nessas reuniões. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Só da VLI? 

 

O SR. ALESSANDRO PENA DA GAMA - Sempre da VLI. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - E quando fala que a VLI falava em nome do 

Sr. Sérgio Amaral, o Sr. Sérgio Amaral tem uma série de empreendimentos. Era da Ilha 

das Cobras que ele falava, ou era em nome do Sérgio Amaral especificamente? 

 

O SR. ALESSANDRO PENA DA GAMA - Era em nome da Ilha das Cobras, 

que... 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Que é do Sr. Sérgio Amaral. 

 

O SR. ALESSANDRO PENA DA GAMA - Que em nosso conhecimento pertence 

ao Sr. Sérgio Amaral. Na verdade, não toda a ilha, ele detém um registro junto à SPU de 

uma pequena área dentro da ilha. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Perfeito. Como corretor imobiliário? Ele se 

apresentou assim. 

 

O SR. ALESSANDRO PENA DA GAMA - Não, deputado. Como eu comentei, 

deputado, inicialmente ele se apresentou como um empreendedor de projetos portuários, 

mas nas últimas interações ele atuou muito mais como um corretor imobiliário, uma vez 

que ele nos ofereceu, ofereceu à VLI, a compra da ilha. 
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O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - A compra da ilha. Ah, pois não. Quantas 

reuniões foram? Não percebi se o senhor me respondeu. 

 

O SR. ALESSANDRO PENA DA GAMA - Eu não me recordo exatamente, 

deputado, mas acredito que nós tivemos em torno de quatro interações. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Quatro interações num espaço de quanto 

tempo?  

 

O SR. ALESSANDRO PENA DA GAMA - Mais ou menos um espaço de seis 

meses, aproximadamente. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - De seis meses. E a intenção final dele era a 

venda da Ilha das Cobras para a VLI, é isso? 

 

O SR. ALESSANDRO PENA DA GAMA - Positivo, deputado. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Ele falou em valores? Ele pediu (Inaudível.). 

 

O SR. ALESSANDRO PENA DA GAMA - Nas duas oportunidades que ele teve 

de apresentar valores, ele inicialmente apresentou um valor de 150 milhões de dólares, e 

na última interação, cem milhões de dólares. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Ele fez isso verbalmente? Por escrito? De 

que forma ele fez isso? 

 

O SR. ALESSANDRO PENA DA GAMA - Verbalmente, deputado. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Verbalmente. Não tem nenhuma proposta 

dele nesse sentido? 
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O SR. ALESSANDRO PENA DA GAMA - Não, não existe nenhum documento 

formal com essa proposta, apenas o meu testemunho aqui para os senhores, afirmando 

que elas ocorreram. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Quem mais participou dessas conversas em 

que ele fez essa proposta à VLI? 

 

O SR. ALESSANDRO PENA DA GAMA - Na última proposta estava presente 

uma representante da área de comunicação da VLI, hoje não mais é empregada da VLI, 

ela está em outra empresa; o seu nome é Paula Hermont. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Paula… 

 

O SR. ALESSANDRO PENA DA GAMA - Paula Hermont. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Hermont. “E”, “R”... 

 

O SR. ALESSANDRO PENA DA GAMA - “H”, “E”, “R”, “M”, “O”, “N”, “T”. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - “M”, “O”, “N”, “T”. Paula Hermont. Só ela? 

Só o senhor e ela? 

 

O SR. ALESSANDRO PENA DA GAMA - Somente ela, deputado, somente ela. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - E o Sr. Bernardo, só ele? 

 

O SR. ALESSANDRO PENA DA GAMA - Só ele. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - E ele apresentou uma carta do Sr. Sérgio 

Amaral o autorizando a negociar a Ilha das Cobras com a VLI, é isso? 

 

O SR. ALESSANDRO PENA DA GAMA - Positivo, deputado. Existe uma 

procuração que nos foi entregue, que pode ser entregue a esta CPI, onde ele se apresenta, 

onde ele se apresenta formalmente como representante do Sr. Sérgio Amaral. 
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O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Em nenhum momento ele falou em 

indenização por perdas que a cava teria provocado ou iria provocar à VLI? Não? 

 

O SR. ALESSANDRO PENA DA GAMA - Não. Em nenhum momento, 

deputado, até esclarecendo, né, as primeira interações aconteceram onde ele se apresentou 

como um empreendedor portuário, e naturalmente nosso entendimento é completamente 

divergente de qualquer dano a qualquer empreendimento no Canal de Piaçaguera.  

A dragagem e a limpeza do Canal de Piaçaguera viabilizam qualquer projeto de 

operação de porto, dentro do canal de Piaçaguera, mesmo na Ilha das Cobras, não só 

viabilizando a possibilidade de navegação, mas entendemos também que o local onde foi 

colocada a cava que ele não conflita com possíveis traçados de berços, naquele local, e 

consequentemente não existe qualquer dano do projeto a possíveis empreendimentos 

portuários.  

Essas informações foram repassadas ao Sr. Antônio Bernardo nas primeiras 

interações, e nas outras interações já não houve nenhum tipo de acusação nesse sentido, 

pelo menos diretamente para mim, uma vez que nós refutamos e discordamos de qualquer 

interferência do nosso projeto com outros projetos, não só na Ilha das Cobras, mas dentro 

do canal de Piaçaguera. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - O senhor disse que ele falou sobre 

empreendimentos portuários. O que exatamente quer dizer isso? 

 

O SR. ALESSANDRO PENA DA GAMA - Ele nos apresentou, deputado, um 

PowerPoint falando de um projeto chamado T-Green. Não tivemos mais informações, 

mais detalhes do que esse PowerPoint, nós não sabemos exatamente quais seriam os 

traçados de berços. Eram informações, vamos dizer assim, muito mais conceituais do que 

práticas. E são essas as informações aí que nos foram passadas e que me dão a entender 

que inicialmente eles estavam interessados na implantação de um porto na ilha. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Queriam o que com a VLI, e queriam o que 

com a VLI, em nome do Sr. Sérgio? 
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O SR. ALESSANDRO PENA DA GAMA - Então, deputado, eles acusavam a 

VLI; ele, não é, acusou a VLI de que com a implantação da cava nós estaríamos 

prejudicando a implantação desse projeto, o qual nós refutamos exatamente pelos motivos 

que eu apresentei aqui agora. Inclusive eu posso detalhar um pouco mais um dos motivos 

de que não há conflito da cava com empreendimentos portuários, porque a cava foi 

instalada em um local de baixa profundidade e de alta sedimentação, exatamente porque 

é uma área abrigada. Quando nós implantamos projetos portuários, deputado, 

naturalmente nós buscamos a profundidade para poder instalar os berços, ou seja, ao fazer 

isso, nós evitamos volumes excessivos de dragagem de berço, e consequentemente os 

projetos portuários se tornam mais viáveis. 

Então, isso tudo foi apresentado para o Sr. Antônio Bernardo, demonstrando que 

nós tínhamos conhecimento de projetos portuários, e consequentemente nós tínhamos 

convicção de que a implantação da cava não conflitaria com futuros projetos na ilha. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Para ficar bem claro, esse projeto existiu, 

existia esse projeto, ele convidou os senhores para participar do projeto, ou ele disse, usou 

esse projeto apenas para dizer que estava sendo prejudicado? 

 

O SR. ALESSANDRO PENA DA GAMA - Deputado, nós, como eu falei, temos 

experiência em projetos portuários. Uma apresentação em PowerPoint com algumas 

informações de um único técnico para nós não configura um projeto portuário. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Então o senhor quer dizer que esse projeto 

não existia? 

 

O SR. ALESSANDRO PENA DA GAMA - Na nossa concepção era apenas um 

conceito. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Ele estava então justificando um prejuízo que 

estaria sendo provocado pela cava. 

 

O SR. ALESSANDRO PENA DA GAMA - Ao apresentar esse conceito para a 

VLI, toda a abordagem inicial era de que nós estaríamos prejudicando esse projeto e 

consequentemente o seu empreendedor. 
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O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - E o senhor poderia ser um pouco mais claro 

no… Era isso que ele queria, uma indenização ou era a venda? 

 

O SR. ALESSANDRO PENA DA GAMA - Como nós refutamos, deputado, como 

nós refutamos que o nosso projeto não acarretaria nenhum tipo de dano a um futuro 

projeto dentro da Ilha das Cobras, a abordagem passou ser a de que a VLI adquirisse … 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Então foi apresentado primeiro que teria 

prejudicado um projeto - certo? - e que precisaria haver uma indenização. Isso não 

acontecendo foi proposta a venda da Ilha das Cobras por 150 milhões de dólares, a 

primeira proposta, e por 100 milhões de dólares na segunda proposta. É isso? 

 

O SR. ALESSANDRO PENA DA GAMA - Correto, deputado. Ambas as ofertas 

nós recusamos. Como foi apresentado para todos os senhores aqui nós estávamos em 

plena expansão do terminal do Tiplam, que estava dentro, e está dentro da estratégia da 

VLI, então não havia interesse, qualquer interesse da VLI em adquirir novas áreas no 

Porto de Santos para empreendimentos portuários. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Quanto custou… 

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Pela ordem, deputado 

Barros Munhoz. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Pois não, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Gostaria de saber do Sr. 

Alessandro se quando foi feita essa proposta, pelos que se dizem proprietários da Ilha das 

Cobras, se chegaram a ver alguma escritura, algum documento da União que essas 

pessoas são detentoras do terreno da ilha ali que está sendo discutido nesse momento. 

 

O SR. ALESSANDRO PENA DA GAMA - Deputado, respondendo a sua 

pergunta, nós recebemos contato de dois representantes do Sr. Sérgio Amaral dos Santos. 

Um deles foi o Sr. Antônio Bernardo, que foi citado aqui na pergunta do deputado 
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Munhoz. O outro representante também nós apresentamos uma procuração do Sr. Sérgio 

Amaral, também usando a mesma abordagem, inicialmente falando de um 

empreendimento portuário. Nessa procuração, deputado Madalena, existe um registro, 

um número de registro junto à SPU desse…, de propriedade, que apresenta direitos sobre 

a área, como eu falei, dentro da Ilha das Cobras. E esse registro é legítimo, ele é público, 

é possível consultá-lo junto ao site da SPU, e lá nós comprovamos, de fato, que o Sr. 

Sérgio Amaral possui a propriedade desse registro desse imóvel. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Deputado Barros 

Munhoz permite o deputado Maurici fazer uso da palavra? Que o senhor está com a 

palavra. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Pois não, deputado Maurici. Tem a palavra. 

 

O SR. MAURICI - PT - Obrigado, presidente, muito obrigado, deputado Barros. 

Queria, primeiro, observar o seguinte: na fala do Dr. Adriano ele fala de conceitos, que o 

EIA/Rima trata de conceitos. Desculpe, Dr. Adriano, mas conceitos se discutem na 

academia. O EIA/Rima propõe uma ação concreta, construção de alguma coisa. Então, 

não me parece adequada essa sua observação. 

Com relação ao que o deputado Barros colocou, não seria necessário colocar 

contenção agora lá de concreto? Eu queria só observar que me parece, deputado Barros, 

que agora, mesmo que a Vale, que a VLI o queira não é mais possível, porque, pelo que 

nós vimos lá onde está localizada a cava, se for realizado agora um muro de contenção 

pode obstruir o canal de navegação. 

Agora, a observação que eu queria fazer é a seguinte: pelo que eu entendi, antes de 

fazer a pergunta, Dr. Alessandro, deixe-me fazer uma consideração. Eu quero lamentar 

aqui que uma licença que a União dá para qualquer pessoa em relação a uma ilha possa 

ser negociada por valores como 100, 150 milhões de dólares. Um absurdo que a legislação 

brasileira permita uma situação como essa. A pessoa ganha uma licença, não paga por ela 

e transmite essa licença por um valor absurdo como esse. Então isso para mim é uma 

questão que precisa ser revista nesse país. 
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Agora, Dr. Alessandro, então se eu bem entendi o que aconteceu em relação ao Sr. 

Antônio Bernardo foi o seguinte: ele representava alguém que queria construir um 

terminal. Aí saiu a história da cava e pelo projeto a VLI poderia construir cinco cavas em 

cinco lugares diferentes, mas optou, por razões que não me cabe discutir, optou por 

construir ali um canal.  

Então o Dr. Antônio Bernardo, representando o “dono” da Ilha das Cobras, foi lá e 

falou assim: “por que vocês vão fazer ali se vocês podem fazer em outro lugar?” “Não, 

porque isso, porque aquilo, porque aquilo outro”. “Então, já que vocês vão fazer, vão 

prejudicar o meu negócio, por que vocês não compram a minha licença?” Foi isso o que 

aconteceu, Dr. Alessandro? Grosso modo? 

 

O SR. ALESSANDRO PENA DA GAMA - Então, deputado, o argumento de que 

o nosso projeto, o projeto da cava impediria a execução de um projeto na Ilha das Cobras, 

nós discordamos. Então são duas coisas diferentes, ok, deputado? Então, nas primeiras 

interações, nós refutamos essa afirmação de que iríamos prejudicar o empreendimento na 

Ilha das Cobras. 

 

O SR. MAURICI - PT - Dr. Alessandro, a minha pergunta é se foi essa a lógica da 

conversa dele, não se vocês concordaram ou não. Minha pergunta é se foi isso que ele foi 

propor, ou seja, “já que vocês, na minha opinião, vão me prejudicar, então compra a ilha”. 

É isso que ele fez? 

 

O SR. ALESSANDRO PENA DA GAMA - Resumindo as interações, foi isso que 

aconteceu, primeiro uma acusação de prejuízo, depois uma oferta de venda. 

 

O SR. MAURICI - PT - Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Só uma observação aqui, 

complementando a fala do deputado Maurici, eles recebem uma concessão e 

comercializam a concessão de uma área Patrimônio da União. É lamentável essa situação. 

Acho que teríamos que ter um olho clínico aí para esse questionamento que foi feito 

agora, neste momento, pelo deputado Maurici, que tem toda a minha anuência. Com a 

palavra o deputado Barros Munhoz. 
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O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Eu só queria esclarecer o seguinte. Não foi 

bem o que ocorreu, no meu modesto entendimento. A cava já estava feita quando houve 

essas reuniões com o... 

 

O SR. ALESSANDRO PENA DA GAMA - Desculpe, deputado, interrompê-lo, 

mil perdões aqui, mas ela estava em execução. Ela não estava... 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Estava em execução. Mas já estava definido 

o local, já estava em execução. 

 

O SR. ALESSANDRO PENA DA GAMA - Perfeito. Já estava definido. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - E ele alegou que o prejuízo já tinha havido? 

 

O SR. ALESSANDRO PENA DA GAMA - Correto. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Por impedir o empreendimento que ele queria 

fazer. Por isso ele passou a dizer que ia vender. Perfeito? 

 

O SR. ALESSANDRO PENA DA GAMA - Correto. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Ok. Eu gostaria de dizer o seguinte. Quem é 

essa outra pessoa que o senhor disse que estava consigo quando ele fez essas propostas? 

Além da Paula. 

 

O SR. ALESSANDRO PENA DA GAMA - Não, só estávamos nós três. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Qual a outra pessoa que propôs a venda? 

Além do Sr. Neto?  

 

O SR. ALESSANDRO PENA DA GAMA - O outro representante... 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Que apresentou a procuração. 
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O SR. ALESSANDRO PENA DA GAMA - Ele apresentou procuração, mas esse 

representante não fez oferta de venda. Somente o Sr. Antônio Bernardo fez oferta de 

venda. A abordagem do outro representante foi unicamente também de apresentar um 

projeto portuário completamente diferente do projeto do Sr. Antônio Bernardo, uma outra 

concepção.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Em nome do Sr. Sérgio Amaral? 

 

O SR. ALESSANDRO PENA DA GAMA - Com uma procuração do Sr. Sérgio 

Amaral. Nessa procuração constava o registro junto ao STU da área do empreendimento. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - O senhor não sabe o nome dessa pessoa? 

 

O SR. ALESSANDRO PENA DA GAMA - Não me recordo aqui, deputado, no 

momento, mas eu tenho a procuração guardada. Eu posso...  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - O senhor pode encaminhar a procuração então 

para a CPI, por favor? 

 

O SR. ALESSANDRO PENA DA GAMA - Sem problemas, deputado. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Ok. Finalmente, presidente - desculpe até 

tomar tanto tempo, e os colegas também -, pairou uma dúvida aqui, se há a sinalização 

náutica, ou não. É isso? Nós não vimos lá? É isso? E o doutor... 

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Exatamente, deputado 

Barros.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Como nós poderíamos resolver essa situação? 

O senhor tem condição de nos mandar fotos da realidade de hoje? Eu mando alguém 

verificar? 

 

O SR. ALESSANDRO PENA DA GAMA - Nós podemos mandar fotos, vídeos, 

sem problemas, deputado. 
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O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Se puder mandar ainda hoje, por favor, para 

eu, inclusive, tomar aqui uma decisão, se mando alguém, designo alguém, em nome da 

CPI. 

 

O SR. ALESSANDRO PENA DA GAMA - Inclusive, deputado, desculpe 

interrompê-lo, vou encaminhá-los essa apresentação que eu fiz aqui na sequência. Acho 

que o e-mail é o mesmo que me foi enviado aí a convocação para audiência. E, nesse 

material que foi apresentado, aquela informação gráfica mostra exatamente a quantidade 

e os locais onde estão localizadas as boias de sinalização. 

Então, ao enviar fotos e vídeos, naturalmente os senhores poderão comparar a 

informação gráfica com os vídeos que serão apresentados.  

 

O SR. MAURICI - PT - Sr. Presidente, pela ordem. Me permite? Só para uma 

pergunta ao Dr. Alessandro. Por acaso essa segunda pessoa era o Dr. José Emanuel Cury, 

que é ex-procurador do Ministério Público Estadual? 

 

O SR. ALESSANDRO PENA DA GAMA - Não, deputado. 

 

O SR. MAURICI - PT - Não era? 

 

O SR. ALESSANDRO PENA DA GAMA - Certamente não era. 

 

O SR. MAURICI - PT - Muito obrigado.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Para concluir, então, eu queria solicitar, Dr. 

Alessandro: é possível o senhor encaminhar todas as licenças concedidas pela Cetesb, que 

aprovaram as alterações ocorridas? O senhor poderia nos mandar ainda hoje? 

 

O SR. ALESSANDRO PENA DA GAMA - Sem problemas, deputado.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Porque essa CPI nem pode ser concluída se 

a gente não tiver esse esclarecimento sobre esse tema. Ele é fundamental para nós. A CPI 
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não tem para onde ir, não tem como ser concluída, se não tiver isso esclarecido. Então, 

todas as informações, todas as licenças, o senhor nos manda hoje, por favor? 

 

O SR. ALESSANDRO PENA DA GAMA - Positivo, deputado. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Presidente Ricardo Madalena, estou 

concluindo, satisfeito. Agradeço todas as pessoas, e também o Dr. Adriano e o Dr. 

Alessandro. 

Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Eu retomo a 

Prtesidência e lhe passo a Presidência desta importante CPI, que está se findando na 

semana que vem, os nossos trabalhos, e que, sem dúvida nenhuma, o relatório que será 

apresentado pelo deputado Cezar vai ser condizente com aquilo que nós apuramos nesses 

120 dias com todos os demais parlamentares.  

Eu retorno a palavra a V. Exa., deputado Barros Munhoz, presidente desta CPI. 

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Barros Munhoz. 

 

* * * 

  

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

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Pela ordem, deputado 

Maurici. 

 

O SR. MAURICI - PT - Um único comentário, Sr. Presidente. Seria muito bom 

que a CPI estivesse começando agora, e não se encerrando.  

Muito obrigado.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Pois é. Eu quis observar o 

processo que normalmente se recomenda, no processo, inclusive, criminal, no processo 
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judicial, de começar ouvindo primeiro quem acusa, para depois ouvir os que se defendem, 

e, realmente, se V. Exa. tivesse começado dessa forma de hoje, ela talvez tivesse um 

resultado mais rápido e melhor. Mas nunca é tarde. Nunca é tarde, por isso ela tem um 

prazo, e por isso que nós estamos nos esforçando para, dentro desse prazo, esclarecer 

todos os pontos que precisam ser esclarecidos. 

Doutor Alessandro, muito obrigado, Dr. Adriano, muito obrigado. Companheiros, 

eu vou tomar a liberdade aqui de convocar uma reunião para segunda-feira, às dez horas, 

para apresentação do relatório. Vou pedir ao deputado Cezar, e já fiz isso ontem, junto 

com deputado Olim também, pedir para que eles façam esse esforço grande. Temos total 

confiança na capacidade deles e dos seus assessores. 

A nossa assessoria aqui também da Presidência fica à inteira disposição. A 

assessoria do órgão das Comissões, e a assessoria jurídica também, através do Dr. 

Beneton, ficam à disposição. Então, a gente poderia fazer isso, porque terça-feira já é dia 

quinze. Não é isso? Apresentar e votar no mesmo dia eu acho extremamente 

inconveniente. Então, eu faria na segunda-feira. Pode ser à tarde também. Pode ser à tarde. 

Se for melhor, talvez seja preferível que a gente marque à tarde. Com um pouco mais de 

tempo para ser feito. Minha agenda está aqui. Dá licença. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Sr. Presidente, um aparte. 

 

O SR. PROFESSOR WALTER VICIONI - MDB - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Presidente, nós temos Colégio de Líderes 

na segunda de manhã, e eu já tenho uma agenda extensa. Se puder disponibilizar por e-

mail o relatório, assim que estiver pronto, com antecedência, para todos os pares. Isso 

seria de fundamental importância, antes até mesmo de a reunião ocorrer, na segunda-feira 

de manhã ou à tarde, porque muitos não poderão participar, que é o meu caso.  

 

O SR. PROFESSOR WALTER VICIONI - MDB - Presidente, pela ordem, 

presidente Barros Munhoz.  

 

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

Walter. 
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O SR. PROFESSOR WALTER VICIONI - MDB - Eu tenho um sério problema 

na segunda-feira. Tenho um compromisso assumido há muito tempo, inadiável, preciso 

ir à Brasília.    

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - O dia todo ou só de manhã? 

 

O SR. PROFESSOR WALTER VICIONI - MDB - Eu viajo de manhã e volto à 

noite. Eu não sei se eu consigo pelo celular lá. Pode ser que eu tenha algum... 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Não, a gente mandaria 

então o documento, deputado Walter. A gente mandaria o relatório, para, na terça, 

fazemos a reunião definitiva de votação. 

 

O SR. PROFESSOR WALTER VICIONI - MDB - Tudo bem. Finda a questão, 

dou a minha solicitação de ser enviado por e-mail o quanto antes? Se terminar domingo, 

envia domingo mesmo.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Não era 14 e 30? 

 

A SRA. - Não, deputado, são dois horários. Era onze e 16 horas.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Vou tomar a liberdade de 

enviar por e-mail. Nós vamos acelerar (Inaudível.) logo segunda de manhã, ou sexta à 

noite ainda, se for possível. Acredito que não, na segunda de manhã. E vamos convocar 

uma reunião para segunda-feira, às 15 horas. Tudo bem? 

Então, fica convocada a reunião para segunda-feira, às 15 horas. Solicito o 

empenho, e já agradeço o empenho que já está havendo do deputado Cezar e a sua 

assessoria, e do deputado Olim e sua assessoria, da nossa assessoria aqui também, e da 

assessoria jurídica. Vamos em frente. Que Deus nos ilumine, para concluirmos como 

precisa ser concluída esta CPI.  

Muito obrigado, reitero a todos, e está encerrada a reunião. 

 

* * * 
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- Encerra-se a reunião. 

 

* * * 

  

 

 

 

 

 


