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Santos Port Authority

Ilha Barnabé, no Porto de
Santos, recebe melhorias em sua
infraestrutura
Região concentra terminais de graneis líquidos
A Santos Port Authority (SPA) recebeu o aval
do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama)
para iniciar as obras no cais da Ilha Barnabé,
no Porto de Santos, destinado à movimentação de granéis líquidos. A obra já está em fase
de mobilização para início dos serviços.
O empreendimento, que já dispunha da
Licença de Instalação n° 1150/2017, obtida
pela SPA no ano de 2017, teve seu início autorizado, com condicionantes, por meio do
Parecer Técnico n° 13/2020-UT-SANTOS-SP/SUPES/SP, que analisou as informações
complementares enviadas pela Autoridade
Portuária ao órgão ambiental para fins de
cumprimento das exigências prévias à obra.
A obra envolve a recuperação estrutural do
cais e dolfins existentes na Ilha Barnabé, contenção de talude, instalação de passarelas
metálicas e construção de um dolfim de
amarração, e será custeada com recursos
próprios da SPA, no valor de R$ 24,8 milhões.

As obras ficarão a cargo da empresa Ster
Engenharia Ltda. e serão realizadas em um
prazo de 18 meses.
É importante ressaltar que, ao longo de toda
a obra, a SPA e empresa responsável pela sua
execução deverão realizar uma série de programas ambientais a fim de prevenir e mitigar
eventuais impactos decorrentes das atividades.
Recentemente, a Ilha Barnabé também recebeu melhorias em sua infraestrutura de
acesso. No ano passado, a SPA concluiu os
serviços de recuperação da pavimentação da
estrada, que é o único acesso rodoviário às
instalações dos terminais de granéis líquidos
e ao terminal da DP World.
A estrada faz a conexão com a rodovia
Cônego Domênico Rangoni, na altura do km
251, ligação ao sistema Anchieta/Imigrantes,
recebendo fluxo médio diário de 1.500 caminhões.
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