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1. Objeto de Licenciamento 

O objeto do licenciamento descrito no presente estudo é o empreendimento 

denominado “Ampliação do Píer de São Sebastião” o qual faz parte do 

programa estratégico de adequação da confiabilidade e da segurança 

operacional de suprimento de petróleo nacional às refinarias paulistas. 

O empreendimento ampliará as estruturas já existentes do píer atual, mas não 

ampliará as instalações existentes de conexão ao Terminal, nem ampliará 

outras áreas do Terminal de São Sebastião. 

Os objetivos específicos do empreendimento são: 

-Aumentar a confiabilidade do suprimento de petróleo para as refinarias 

de Paulínia (REPLAN), Vale do Paraíba (REVAP), Presidente Bernardes 

(RPBC) e Capuava (RECAP); 

-Aumentar a disponibilidade de tempo para realizar as manutenções 

previstas nas instalações marítimas do Terminal Aquaviário de São 

Sebastião, melhorando as condições de Segurança, Meio Ambiente e 

Saúde (SMS) do sistema; 

-Reduzir o tempo médio de estadia (“sobre-estadia”) dos navios no 

terminal de São Sebastião em cerca de 15 horas (81 para 66 horas) 

devido à otimização operacional pela disponibilidade de dois berços 

adicionais. 

A ampliação com a construção de dois novos Berços de Atracação visa 

também atender internamente, e estrategicamente para o Brasil, as metas do 

Plano Estratégico do Sistema PETROBRAS para 2020 o qual prevê 

investimentos na expansão e melhorias das condições operacionais e 

segurança dos Terminais e Dutos da TRANSPETRO. 

O Plano Estratégico em questão ampliou a perspectiva da Petrobras, de uma 
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empresa líder na América Latina, a uma das cinco maiores empresas 

integradas de energia do mundo.  O Plano estabelece a estratégia de expandir 

futuramente a atuação nos mercados de petróleo, derivados e petroquímicos, 

considerando o crescimento médio da demanda do país por derivados de 

petróleo de 2,93% ao ano. 

O empreendimento resulta assim da busca pela excelência operacional no 

Sistema Petrobras pela implantação de amplos programas de otimização de 

processos.  Neste contexto é um dos principais projetos que integram o 

“Programa de Adequação do Suprimento de Petróleo para as refinarias 

Paulistas” (PASP), no sentido de que sanará os atuais gargalos no processo de 

refino possibilitando a expansão da capacidade deste, e eventualmente 

levando o Brasil a liderar o mercado de petróleo e derivados na América Latina. 

A ampliação do Pier do TASSE é absolutamente determinante para o 

atendimento das metas do Sistema Petrobras e da TRANSPETRO 

especificamente para o abastecimento de petróleo no país como um todo. A 

TRANSPETRO opera atualmente com 27 terminais aquaviários, sendo que 

somente no TASSE movimenta metade de todo o petróleo consumido no 

Brasil. O quadro 1.1-1 apresenta a capacidade produtiva de alguns terminais 

estratégicos da empresa comparativamente à produção do TASSE. 

O TASSE, inaugurado em 1969, recebe portanto grandes quantidades de 

petróleo, tanto nacional como importado, a ser transferido às refinarias por 

vários oleodutos. O Oleoduto OSVAT que interliga o TASSE ao Terminal de 

Guararema atende as refinarias REPLAN e REVAP; e, o Oleoduto OSBAT, que 

interliga o TASSE ao Terminal de Cubatão, atende as refinarias Presidente 

Bernardes (RPBC), e Capuava (RECAP).  O Terminal também escoa derivados 

(diesel, nafta, gasolina, e querosene de aviação) para outras regiões do país e 

para o exterior, bem como abastece de combustível, embarcações atracadas 

aos seus píeres. Os derivados são movimentados pelo Oleoduto OSPLAN.  A 

Figura 1.3-1 mostra as interligações do TASSE com as Refinarias e Terminais 

do Sistema e sua capacidade produtiva. 
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Quadro 1.2-1. Exemplos de terminais aquaviários que operam por meio de píeres  

Terminal de  

Angra dos Reis 

Inicio de operação 
em 1977, localizado 

em Angra dos Reis 
- RJ 

 
Petróleo e Derivados 10 tanques 846.500 m3 de capacidade nominal 

O transporte de petróleo visa, por meio da importação ou da cabotagem, atender as refinarias 
de Duque de Caxias e Gabriel Passos (MG). O terminal de Angra dos Reis atua também, como 

entreposto de exportação e cabotagem para terminais de menor porte.  

Terminal de Coari 

Inicio da operação 
em 1998, localizado 

em  
Coari - AM 

 
Petróleo e Derivados 3 tanques 66.600 m3 de capacidade nominal  

Fundamental no escoamento de petróleo e gás produzidos pela Petrobras na região de Urucu. 

Recebe petróleo da Petrobras UM-BSOL pelo Oleoduto ORSOL I, armazena e entrega a navios 
para o abastecimento de petróleo da Refinaria de Manaus.  

Terminal de Ilha 
D’água 

Inicio de operação 

em 1961, localizado 
na Ilha do 

Governador- RJ 

 
Derivados de 
petróleo 

14 tanques 153.500 m3 de capacidade nominal 

Realiza operações de cabotagem, de importação e de exportação de produtos claros, escuros e 

de petróleo, facilitando o escoamento dês diversos produtos de/para a Refinaria de Duque de 
Caxias e de outras empresas. Também fornece bunker por oleodutos para navios atracados no 

terminal ou para navios fundeados na Baía de Guanabara por meio de barcaças. 
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Terminal de Maceió 

Inicio de operação 

em 1987, localizado 
em Maceió - AL 

 
Petróleo e Derivados 5 tanques 25.000 m3 de capacidade nominal 

Opera com caminhões tanque para o transporte de diesel e de gasolina diretamente às 
distribuidoras, além de petróleo e álcool. A movimentação dos produtos visa atender o estado 

de Alagoas, as cidades vizinhas ao terminal, as refinarias da Petrobras e países que importam 

álcool.  

Terminal de São 

Sebastião 

Início de operação 
em 1969, localizado 

em São Sebastião - 

SP 

 
Petróleo e Derivados 40 tanques 1.828.000 m3 de capacidade nominal 

É o maior terminal aquaviário da América Latina, responsável por mais de 50% da 
movimentação de petróleo nacional, responsável em abastecer a maior refinaria do país, a 

REPLAN, e também as refinarias REVAP, RECAP e RPBC.  

 

A Ampliação do Píer de São Sebastião, objeto do licenciamento, teve seu 

projeto de construção iniciado pela Petrobras em agosto de 2007, no entanto, 

questões relativas principalmente a projeto, mas também a estratégias de 

licenciamento desenvolveram-se durante um longo período de 

amadurecimento. 

Os principais marcos relacionados a esta evolução de projeto e licenciamento 

estão listados no Quadro 1.3-2. 
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Figura 1.3-1 Ilustração da transferência de petróleo entre os píeres do TEBAR e as refinarias de São Paulo  
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Quadro 1.3-2. Histórico da Evolução do Projeto e Estratégia de Licenciamento 

Out/07 – Protocolado consulta no DAIA/SMA-SP sobre a implantação de píer para atracação 

de navios no Terminal de São Sebastião.  

Nov/07 – Consulta respondida pelo DAIA/SMA-SP indicando a apresentação de EIA para o 

licenciamento do empreendimento. Para isso, solicita apresentação de um Plano de Trabalho 

para que o órgão ambiental defina o Termo de Referência para o EIA/RIMA.  

Dez/07 – Concluídos os estudos ambientais e de engenharia para definição do Projeto 

Conceitual (considerando uma alternativa que veio a ser alterada);  

Fev/08 – Protocolado no DAIA/Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo o referido Plano de 

Trabalho para a emissão de Termo de Referência para elaboração do EIA/RIMA. 

Fev/08 – A TRANSPETRO torna público, por meio de publicação em jornal de grande 

circulação, que protocolou na SMA o Plano de Trabalho do Projeto do Novo Píer e a abertura 

no prazo de 45 dias para manifestação, por escrito, de qualquer interessado ao DAIA/SMA-

SP.  

Fev/08 – Realizada reunião com a CDSS para apresentação da nova proposta de 

desenvolvimento do Porto de São Sebastião (o projeto antigo considerava um novo pier em 

área do Porto); 

Mar/08 – Ofício do CONSEMA convocando a TRANSPETRO apresentar o Projeto e o Plano 

de Trabalho do Novo Píer na 28ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Sistemas de 

Transporte.  

Abr/08 – Apresentação do Projeto e do Plano de Trabalho na 28ª Reunião Ordinária da 

Câmara Técnica de Sistemas de Transporte do CONSEMA; 

Mai/08 – Emissão do Termo de Referência para elaboração do EIA/RIMA da implantação do 

Novo Píer pelo DAIA-SMA/SP; 

Mai/08 – Publicação da SMA-SP no Diário Oficial do Estado de São Paulo, comunicando o 

prazo de 180 dias para entrega do EIA/RIMA do Novo Píer; 

Jun/08 – Início das Reuniões entre CDSS e Diretoria TRANSPETRO; 

Jul/08 – Conclusão dos estudos de novas alternativas para o projeto; 

Jul/08 – Apresentação de alternativas da CDSS para compatibilização dos projetos; 

Ago/08 – Definição da nova alternativa para o projeto do Novo Píer da TRANSPETRO 

(Túnel/Faixa); 

Set/08 – Protocolado no DAIA/SMA-SP Ofício TRANSPETRO apresentando a necessidade de 
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adequação do projeto original e escopo geral do conteúdo do EIA/RIMA, informando que em 

momento oportuno será solicitada dilação do prazo para conclusão e entrega do EIA/RIMA; 

Set/08 – Entrega de plantas do Projeto Novo Píer ao DAIA/SMA-SP, conforme solicitado pelo 

órgão ambiental por contato telefônico; 

Fev/09 – Conclusão dos estudos do ponto de vista técnico, econômico e ambiental, para 

decisão da viabilidade do projeto; 

Mar/09 – Definição da nova alternativa de ampliação ao norte do Píer atual; 

Mar/09 - Protocolado no DAIA/SMA-SP Ofício TRANSPETRO apresentando a alternativa de 

traçado e solicitando a revisão do Termo de Referência; 

Jul/09 – Protocolado no DAIA/SMA-SP Ofício TRANSPETRO apresentando informações do 

Memorial Descritivo do último lay-out encaminhado para análise.  

Mai/10 – Protocolado no DAIA/SMA-SP Ofício TRANSPETRO solicitando posição a respeito 

do Termo de Referência, e sobre o exposto no Ofício PETROBRAS/AB-CR/SMS sobre as 

justificativas da Petrobras e da TRANSPETRO para que os Projetos OSVAP e do Novo Píer 

de São Sebastião tivessem seus processos de licenciamento ambiental separados.  

Jun/10 – Protocolado Ofício Transpetro solicitando ao TA/CETESB, por orientação deste, o 

encerramento do processo nº 13.807/2007 referente ao empreendimento de um Novo Píer no 

TEBAR que não seria mais instalado, e que em substituição, pretendia somente ampliar o píer 

existente. Informava ainda que tão logo fosse consolidado o projeto, o encaminharia para nova 

consulta à CETESB para que fosse indicado o instrumento de licenciamento aplicável.  

Jul/10 – A CETESB torna público por meio de publicação em D.O. São Paulo, 120 (136) 67 de 

21 de julho que o processo nº 13.807/2007 foi arquivado, a pedido do interessado 

considerando a carta TRANSPETRO/PRES/CORP/SMS/MA/SPCO 0376/2010 de 24/06/2010. 

Jul/10 – A TRANSPETRO solicitou orientação e definição da modalidade de licenciamento 

ambiental aplicado à ampliação do Píer do Terminal de São Sebastião e encaminhou, para 

subsidiar a análise, a caracterização do empreendimento de Ampliação do Pier do TASSE. 

Nov/10 – A CETESB por meio do Parecer Técnico nº 105507/10/TA encaminhado pelo Ofício 

CETESB n 105559/10/TA conclui pela elaboração de um Relatório Ambiental Preliminar – 

RAP como instrumento adequado para iniciar o processo de licenciamento ambiental prévio do 

empreendimento “Ampliação do Píer de São Sebastião”.  

 


