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RELATÓRIO DA SONDAGEM DE MERCADO DA DRAGAGEM DO CANAL DE ACESSO DO PORTO 

DE SÃO FRANCISCO DO SUL. 

 

A sondagem de mercado sobre a dragagem do canal de acesso do porto de São Francisco do Sul 

foi realizada no período de 06/01/2020 a 05/02/2020, por meio de reuniões virtuais entre 

empreenderes do setor privado e representantes da SCPAR e do porto de São Francisco do Sul. 

As reuniões efetivamente ocorreram no período de 14/01/2020 a 05/02/2020, cujo conteúdo 

detalhado a seguir. 

1. Reuniões realizadas, participantes das reuniões e informações sobre das empresas 

Participaram das reuniões de sondagem de mercado 6 (seis) empresas, sendo que os seus dados 

relatados na tabela abaixo. 

  

Data da 
reunião 

Horário Empresas/em
preendedores 

Contatos Informações 
sobre as 
empresas 

Participantes 

14/01/2020 16:30-17:00 RP Engenharia Nome: 
Alberto Dorneles 
Henchemaier 
Telefone: 48 
32556814 
 

Atualmente a 
empresa faz 
dragagens no 
porto de 
Imbituba. A 
empresa é 
oriunda de 
Imbituba e atua 
com locações e 
prestação de 
serviços 
portuários. 

Pela SCPar: 
Ademar Dutra, 
Desireé Guinar, 
Guilherme 
Medeiros, Paulo 
Ramos. 
Porto de São 
Francisco do Sul: 
Eduardo Mendes 
Empresa RP: 
Alberto Dorneles 
Henchemaier e 
Marcelo. 

15/01/2020 
 

14:15-15:30 

 

Boskalis 
 

Nome: Daniel 
Correia 
Telefone: 21 
981420086 , 
35903011 
Email: 
daniel.correia@bo
skalis.com    

 É uma empresa 
fornecedora 
global de serviços 
de dragagem e 
marítimo. 
Dedica-se, 
principalmente, à 
construção e 
manutenção de 
portos e aos 
serviços de apoio 
offshore, e está 
presente em 
mais de 50 
países. 

Pela SCPar: 
Ademar Dutra, 
Guilherme 
Medeiros, Paulo 
Ramos 
Porto de São 
Francisco do Sul: 
Oscar Schmidt, 
Eduardo Mendes 
Empresa Boskalis: 
Daniel Correia, 
Murilo Saturnino.  
 

22/01/2020 14:05-15:10 

 

Jan de Nul 
 

Nome Adam Van 
Telefone: 21 
20251850, 
973771008  

A  Jan de Nul há 
muito tempo tem 
concessão de 
dragagem na 

Pela SCPar: 
Ademar Dutra, 
Guilherme 
Medeiros, Paulo 

mailto:daniel.correia@boskalis.com
mailto:daniel.correia@boskalis.com
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E-mail: 
Adam.VanCauwen
berghe@jandenul.
com    

Argentina. No 
ano de 2019 
venceram uma 
licitação para 
concessão no 
Equador, por 25 
anos. Estão 
participando de 
um MIP 
(Manifestação de 
Interesse 
Privado) para o 
porto de Rio 
Grande, no RS. 

Ramos 
Porto de São 
Francisco do Sul: 
Eduardo Mendes, 
Oscar Schmidt 
Empresa Jan de 
Nul: Adam Van 
Cauwenberghe e 
Cauw Enberghe. 

22/01/2020 
 

16:00-17:15 
 

Van Oord  Nome: Erick Aeck  
Telefone:4899149
0789 
E-mail: 
samuelorige@yah
oo.com 
 

A empresa já 
realizou 
trabalhos para os 
portos de São 
Francisco do Sul e 
de Imbituba. 
Atualmente a 
empresa está 
com um contrato 
de 5 anos, até 
2024, com para 
dragagem de 
manutenção do 
porto de Itajaí, 
onde operam 
pelo modelo de 
garantia de 
profundidade e 
não por m3 
dragado. 

Pela SCPar: 
Ademar Dutra, 
Guilherme 
Medeiros, Paulo 
Ramos 
Porto de São 
Francisco do Sul: 
Eduardo Mendes, 
Oscar Schmidt 
Empresa Van 
Oord: Erick Aeck e 
Yan. 

23/01/2020 14:00-15:20 

 

 

DTA 
Engenharia 
Portuária e 
Ambiental 

Nome: Gabriel A. 
Lima Dias, Rodrigo 
José Moura Ruic, 
Leonardo Raposo 
Telefone: 11 
31671909  
E-mail: 
r.ruic@dtaengenh
aria.com.br ; 
 g.dias@dtaengen
haria.com.br 

É uma empresa 
especializada em 
engenharia 
portuária e 
ambiental, com 
atuação em 
vários portos 
brasileiros. 
Possui 
experiência com 
projetos de 
engenharia, 
planejamento, 
estudos e 
licenciamentos 
ambientais, 
gerenciamento 
ambiental, 
estudos de 
viabilidade 
técnica, 

Pela SCPar: 
Ademar Dutra, 
Guilherme 
Medeiros, Paulo 
Ramos, Desireé  
Ginar 
Porto de São 
Francisco do Sul: 
Oscar Schmidt 
Empresa DTA: 
Daniel Kohl. 

mailto:Adam.VanCauwenberghe@jandenul.com
mailto:Adam.VanCauwenberghe@jandenul.com
mailto:Adam.VanCauwenberghe@jandenul.com
mailto:samuelorige@yahoo.com
mailto:samuelorige@yahoo.com
mailto:r.ruic@dtaengenharia.com.br
mailto:r.ruic@dtaengenharia.com.br
mailto:g.dias@dtaengenharia.com.br
mailto:g.dias@dtaengenharia.com.br
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econômico-
financeira, 
execução de 
obras de 
dragagem e 
derrocagem. 
  

05/02/2020 14:00-15:20 CHEC 
DREDGING CO 
LTD – SDC do 
Brasil – 
Serviços 
Marítimos 

Nome Daniel Kohl 
Telefone: 
E-mail:  

 Pela SCPar: 
Ademar Dutra, 
Guilherme 
Medeiros, Paulo 
Ramos, Desireé  
Ginar 
Porto de São 
Francisco do Sul: 
Oscar Schmidt 
Empresa DTA: 
Daniel Kohl. 

 

2. Resultados da sondagem de mercado 

As reuniões da sondagem de mercado forneceram informações sobre a percepção de players 

importantes da área de dragagem sobre a concessão do canal de acesso do porto de São 

Francisco do Sul.   

As principais informações obtidas por meio da sondagem de mercado são relatadas a seguir. 

2.1 Tendências para o setor 

Foi mencionado que as concessões são, no momento, uma tendência na América Latina. 

2.2 Riscos da assunção da operação (fatores críticos de sucesso) 

Na opinião de uma das empresas, em uma concessão para o projeto haveria mais risco para o 

privado, o projeto ficaria mais complexo. 

Segundo outro player, as empresas precisam analisar o mercado para avaliar a viabilidade do 

projeto da concessão. Para a empresa o projeto é desafiador por causa da curva do canal e da 

necessidade de algumas derrocagens. 

Uma das preocupações da empresa é sobre onde depositar o material dragado, tanto pelo custo 

quanto para definir o método a ser utilizado para a dragagem. Perguntaram onde serão e 

quantos serão os bota fora e se já há licença ambiental para os bota fora. Para a empresa os 

riscos do projeto também estão relacionados a possíveis recessões de mercado. 

Uma das empresas citou como principais riscos o cambial, o custo de combustível e o custo da 

mobilização e desmobilização das dragas. 

 

2.3 Impressões sobre o equipamento a ser concedido 

Um dos participantes comentou que a execução do projeto deve levar 1 ano, pois se trata de 15 

milhões de m3.  
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Houve comentário de que os berços do porto estão perdendo 50 cm de operação. 

Outro ponto abordado foi sobre a possibilidade de uso do método de sucção de recalque, para 

ganhar 50 cm de calado com rapidez para a dragagem de manutenção do canal interno, cujo 

edital está na praça. 

Uma das empresas citou que o volume de dragagem do projeto é atrativo. 

 

2.4 Sugestões sobre a estruturação do projeto (PMI, termo de referência, edital, etc) 

Para uma das empresas participantes a concessão administrativa como modelagem para a 

concessão é considerada como viável, pois em sua opinião o concessionário ficaria menos 

vulnerável ao mercado global, com menor risco cambial, em função de um possível reequilíbrio 

do contrato a partir de determinados gatilhos de indexação. 

Outro participante considera que não há lógica do fluxo de caixa para a dragagem de 

manutenção e a dragagem de aprofundamento estarem em um único projeto. Talvez pudessem 

estar em projetos separados. 

Sobre o valor do projeto, houve menção de um valor de R$ 30,00 a 40,00 por m3 de dragagem. 

Perguntaram se o projeto está aberto para propor alternativas e inovações nos métodos. A 

resposta da SCPar  foi “sim”, pois inicialmente será feita a chamada pública, quando as 

empresas poderão propor deferentes tipos e formas de modelagem para o projeto. 

Uma sugestão apresentada por uma empresa foi que a contratação poderia ser feita por 

tonelada dragada e não por m3. 

Comentou-se  que no município de Guaíba (RS) sugeriram que o corte do talude seja por sucção, 

para não ter acomodação mecânica da areia. 

Comentaram que a precisão da batimetria é fundamental para o projeto. 

Entendem que talvez empresas grandes não se interessem tanto pelo projeto, pois trabalham 

com dragas maiores do que o volume necessário para o projeto. Para uma das empresas o 

trabalho do projeto vai necessitar de dragas menores (empresas pequenas).  Empresas 

pequenas teriam que se consorciar com empresas grandes para executar o projeto. 

Para entrarem na licitação, um dos players considera essencial que haja uma mobilização 

anterior ao projeto, pois não têm condições de arcar com o custo da mobilização. Segundo 

relataram, é uma condição para a maioria das empresas. 

Um dos representantes do porto de São Francisco do Sul mencionou que em projetos de 

dragagem a mobilização e desmobilização das dragas equivalem a 40-50% do valor da operação 

do projeto, o que impacta no cronograma da obra. 

Uma empresa sugere que se deve tomar cuidado com o volume de acervo exigido do licitante, 

para não limitar o projeto para grandes empresas. Segundo a empresa, o mesmo cuidado deve 

ser observado sobre os métodos de dragagem.  

Outra sugestão que foi mencionada foi que seria importante atentar no edital para que o 

equipamento apresentado pela empresa seja compatível com o serviço a ser contratado. 
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Sugerem o faturamento do combustível diretamente pelo porto de São Francisco do Sul, a ser 

abatido do pagamento à empresa de dragagem. A resposta da SCPar foi de isso é algo a ser 

pensado na modelagem, mas difícil para um órgão público, poderia ser mais fácil/viável entre as 

empresas privadas em um consórcio. 

Uma empresa sugeriu que o Estado de SC estude o modelo de concessão de dragagem na 

Argentina, referente à concessão que a empresa assumiu naquele país. 

Foi sugerido também que para a concessão da dragagem do canal de acesso do porto de São 

Francisco do Sul seja adotado um modelo misto, com o depósito da tarifa 1 para um fundo, que 

faria o pagamento diretamente para o concessionário, dessa maneira diminuindo o risco para o 

concessionário e facilitando o acesso a financiamento bancário para os investimentos 

necessários. 

Uma das empresas considera que uma concessão administrativa não deve funcionar, porque o 

mercado possivelmente não vai querer assumir o risco do receber o pagamento diretamente 

pelo governo, e por isso os bancos não vão querer financiar. 

Manifestaram que em um PMI (Procedimento de Manifestação de Interesse) podem doar um 

projeto para o Estado, com propostas de soluções técnicas e jurídicas para o modelo. 

Uma empresa sugeriu que sejam verificados/consultados os preços/valores propostos pelas 

empresas que participaram do processo no porto de Santos, para ter um parâmetro para o 

projeto de São Francisco do Sul. 

Para uma das empresas, é importante deixar claro quais são as tolerâncias pagas (geralmente a 

tolerância é de 50cm). 

O custo de capital para uma das empresas provavelmente não será grande, pela facilidade da 

empresa em ter acesso a crédito. 

 

2.5 Observações 

A serem indagadas pela SCPar sobre seu interesse pelo projeto da dragagem de 

aprofundamento do canal, os representantes de duas das empresas respondeu positivamente. 

Para a chamada pública a ser lançada pelo porto de São Francisco do Sul uma empresa 

considera importante que sejam disponibilizados pelo porto estudos de projeções, baseados no 

plano mestre. 

Um dos representantes da SCPar apresentou dados sobre o porto de São Francisco do Sul,  e 

sobre o canal de acesso e explicou o processo que está sendo do conduzido, bem como as 

etapas até a assinatura do contrato de concessão, demonstrando o fluxograma para uma das 

empresas . 

Uma das empresas perguntou sobre várias informações a respeito do porto, tais como: 

profundidade da bacia de evolução, profundidade de material rochoso, estimativa de volume de 

dragagem de manutenção, média mensal da movimentação de carga no canal, localização do 

bota fora. A SCPar respondeu que essas informações constam nos documentos que serão 

disponibilizados na consulta pública, como os projetos técnicos e o EVTEA. 


