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2.1. Justificativas Técnico-econômicas 

A justificativa técnico-econômica insere-se no contexto de que a TRANSPETRO 

(PETROBRAS Transporte – S.A), como empresa de logística do Sistema 

PETROBRAS, procura a excelência nesta atividade fundamental com utilização 

das melhores tecnologias, nacional e internacional, compatíveis com seu nível de 

responsabilidade social e ambiental. Para atingir os patamares de excelência e 

metas estratégicas nacionais, o Sistema Petrobras procura sempre as referências 

tecnológicas que melhorem a eficiência dos processos e possibilitem o 

crescimento sustentável no futuro da atividade de fornecimento de combustíveis 

(Figura 2.1-1). 
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Figura 2.1-1. Mercado de derivados de Petróleo no Brasil. 

A adequação tecnológica e estrutural da TRANSPETRO é fundamental para a 

sustentabilidade dos negócios do Sistema PETROBRAS, um dos maiores do 

mundo no ramo de energia, com atuação nos mercados de petróleo, derivados, e 
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petroquímicos, entre outros. O sistema como um todo evolui sistematicamente no 

sentido de atender às necessidades de crescimento sustentável da produção de 

energia no Brasil. 

O presente empreendimento, neste âmbito, visa a melhoria das condições 

técnicas e econômicas de produção do Terminal de São Sebastião (TASSE) e o 

atendimento das metas do Programa Estratégico da PETROBRAS e do pais, de 

“Adequação do Suprimento de Petróleo” para a atividade de refino de petróleo em 

São Paulo (PASP, 2007). 

Na produção total de derivados de petróleo, o conjunto de refinarias de São Paulo 

tem sido responsável por mais de 50% da produção total nacional. A REPLAN 

(SP), maior produtora nacional, produz mais de 20 milhões de m³, 

aproximadamente 20% da produção de derivados nas refinarias do país.  A figura 

2.1-3 apresenta a evolução da produção de derivados no país nos últimos anos. 

 

 

Figura 2.1-2. Evolução da produção de derivados de petróleo energéticos e não-energéticos 
(Fonte: ANP, 2009). 
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Neste sistema de produção de derivados de petróleo para o abastecimento 

nacional, o TASSE, além de ser a única via de entrada de petróleo em São Paulo, 

é atualmente o maior terminal da TRANSPETRO, do Brasil, e da América do Sul, 

recebendo em média 57 navios petroleiros por mês, com movimentação de 

aproximadamente 130 mil m3/dia de petróleo.  A sua localização no Canal de São 

Sebastião próximo aos campos de petróleo da Bacia de Campos e próxima a 

principal produtora e consumidora nacional de derivados de petróleo é de imensa 

importância estratégica para o país.  A Figura 2.1-2 mostra o crescimento da 

produção de petróleo nos últimos anos, a qual deve ser sustentada por instalações 

e processos seguros de logística e refino. 

Neste sentido, as melhorias tecno-estruturais das instalações do TASSE com a 

ampliação do Pier, embora visem também fazer frente ao aumento futuro da 

produção, são imprescindíveis agora como melhorias na confiabilidade e 

manutenção da atual produção nos patamares almejados e planejados. 

 

Figura 2.1-3. Evolução da produção de petróleo, por localização (terra e mar) (Fonte: ANP). 
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Diante deste cenário de criticidade do TASSE para os processos produtivos de 

produção de petróleo e derivados no país, pode ser afirmado com certeza que a 

não implantação da Ampliação do Píer do Terminal de São Sebastião afetará 

diretamente as metas do programa nacional, bem como os distribuidores e 

consumidores de produtos que tem o petróleo como matéria-prima ou sua 

utilização em algum momento da sua produção e/ou distribuição. 

Assim, sob uma perspectiva econômica mais ampla, pode ser considerado que a 

ampliação técnico-estrutural do pier do TASSE possibilitará a otimização geral da 

transferência de petróleo às refinarias, diminuindo o tempo de recuperação dos 

estoques destas refinarias, com significativos ganhos tanto econômicos como de 

segurança. 

2.2. Justificativas Ambientais da Alternativa 
Locacional 

O Canal de São Sebastião está localizado no Litoral Norte do Estado São Paulo, 

costa sudeste do Brasil, entre as latitudes 23°42’ e 23°54’S e as longitudes 45°19’ 

e 45°30’W, entre os municípios de São Sebastião e a Ilhabela. 

O Canal possui comprimento aproximado de 21 km, com orientação nordeste-

sudoeste, e larguras aproximadas de 7 km, nas entradas sul e norte, e 2 km no 

centro. O canal de navegação, localizado na parte insular do Canal de São 

Sebastião, possui profundidades, em geral, maiores que 20 m, destacando-se as 

paredes laterais abruptas. As profundidades máximas estão localizadas na região 

central (máximas de 50 m).  O local, por estas características naturais, possui 

grandes vantagens à navegação sendo, uma área de aptidão natural para fundeio 

e manobras de navios de grande calado, sendo mesmo uma da melhores 

conhecidas para esta atividade.   

Assim, pondera-se como sendo vantagens ambientais importantes para a 

ampliação técnico-estrutural do pier existente, em contraposição a construir novo 
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pier em outra localidade, o fato de não haver necessidade de realização de 

dragagem no Canal de São Sebastião para implementá-lo, bem como já existir 

uma infra-estrutura portuária, e, conseqüentemente, o fato de não haver 

necessidade de intervenção em área ainda não impactada por estas atividades 

humanas.   

Além destas considerações deve ser ressaltado o fato de que o município de São 

Sebastião, bem como os municípios de Bertioga, Caraguatatuba Ilhabela, 

dependem socialmente da atividade portuária, em função, entre outros benefícios 

econômicos, daquele referente ao recebimento de Royalties pela movimentação 

de petróleo nacional no TASSE (ANP, 2011).  Muito embora os valores destes 

Royalties não devam aumentar no futuro próximo em função da ampliação, deve 

ser ressaltado que atualmente estes já são de grande valor e de significativo 

impacto positivo no meio socioeconômico.  Toda melhoria tecnológica e de 

processo que vise melhorar as condições operacionais de segurança no TASSE 

são potencialmente benéficas ao município de São Sebastião vez que as 

instalações do Terminal são vizinhas à área urbana deste. 

Assim, neste contexto - de atendimento às metas de sustentabilidade do 

fornecimento de petróleo às refinarias paulistas, e de combustíveis ao Estado de 

São Paulo, por meio da otimização da infra-estrutura de recebimento e 

transferência já existente no TASSE - pode ser considerado que a ampliação do 

pier existente, em contraposição à construção de um novo pier em outra área, é a 

opção mais favorável ao meio ambiente, tanto sob a perspectiva do meio biótico, 

como da perspectiva do meio socioeconômico. 

A seguir são apresentadas as alternativas locacionais e a avaliação mais 

detalhada das mesmas. 
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2.2.1. Alternativas Locacionais 

Inicialmente foi determinada a região maior obrigatória para a implantação do novo 

píer (próxima ao TASSE), e dentro desta foram propostas as alternativas 

locacionais, mantendo o propósito de descarregamento de petróleo em píeres 

interligados aos tanques do TASSE, com segurança para a população e para o 

meio ambiente.   Os projetos de um novo píer, propostos pela Área de Engenharia 

do Sistema Petrobras, foram analisados por uma equipe multidisciplinar das 

disciplinas ambientais. Desta análise, três alternativas locacionais foram 

selecionadas para avaliação da viabilidade sócio-ambiental e, então, apontada a 

alternativa que pelos critérios da análise melhor atenderia aos requisitos 

ambientais considerados.  As três áreas de estudo onde as alternativas se 

inserem estão situadas no Canal de São Sebastião, entre os municípios de São 

Sebastião e Ilhabela, sendo duas delas ao sul do píer existente e uma acoplada 

ao mesmo (Figura 2.2.1-1).  A seleção seguiu uma metodologia de análise a 

seguir descrita. 

 

Figura 2.2.1-1. Ilustração das três alternativas locacionais propostas para o novo píer do Terminal 
de São Sebastião. 
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Alternativa 1 - Enseada do Araçá 

A proposta de localização desta alternativa é ao sul do Terminal Aquaviário de 

São Sebastião (TASSE), na região denominada enseada do Araçá. A mesma 

compreenderia um píer, com extensão estimada de 2,08 km, com um berço para 

cada braço de atracação. Sua tubovia adentraria área onde a infra-estrutura é 

compartilhada com o projeto de ampliação do Porto da Companhia Docas de São 

Sebastião (CDSS) (Figura 2.2.1-2), nas proximidades da Ponta do Araçá, 

seguindo em sentido geral noroeste, atravessando a SP-055, o córrego Mãe 

Izabel e chegando ao TASSE. 

 

Figura 2.2.1-2 Desenho esquemático para a Alternativa 1, associada ao projeto de expansão do 
Porto da Companhia Docas de São Sebastião. 
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Alternativa 2- Lage dos Moleques e Praia Preta 

A localização desta alternativa é ao sul da Alternativa 1. O novo píer, de 

aproximadamente 770 m de extensão, compreenderia dois braços de atracação 

com um berço cada, uma ponte de acesso com novo ramal de dutos com 

interligação, através de túnel, aos tanques do TASSE (Figura 2.2.1-3). 

 

 

Figura 2.2.1-3. Alternativa 2 do novo píer do Terminal de São Sebastião com trecho em túnel. 
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O novo píer estaria localizado nas proximidades da Laje dos Moleques e sua 

ponte de acesso alcançaria o continente através de uma encosta na Praia Preta 

(Figura 2.2.1-4). Daí, a tubovia seguiria em túnel de aproximadamente 1750 m de 

extensão, contornando o bairro Topolândia próximo a SP-055/BR-101, alcançando 

a ligação com os tanques do TASSE, na área sudoeste da Gleba D do Terminal, 

através de um trecho subterrâneo. 

 

Figura 2.2.1-4. Compartimento Serra atravessado pelo túnel (tracejado amarelo) e início da ponte 
de acesso (seta) - Alternativa 2 (Adaptado de Petrobras, 2008). 
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 Alternativa 3 – Ampliação do Píer existente 

A Alternativa 3 seria localizada junto ao píer já existente do TASSE. Seria 

composta por uma ponte de acesso totalmente dependente da estrutura do píer 

existente, com dois braços de atracação, com um berço cada. A nova ponte de 

acesso, de cerca de 1,7 km, se ligaria no segundo nó da atual ponte de acesso, 

compartilhando a tubovia a partir desse ponto até os tanques do TASSE. Uma 

Nova tubovia seria implantada apenas a partir do nó de ligação até os píeres de 

atração dos navios (Figura 2.2.1-5). 

 

 

Figura 2.2.1-5 Alternativa 3 do novo píer do Terminal de São Sebastião, junto ao píer existente. 
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2.2.3. Avaliação das Alternativas 

A avaliação das três alternativas propostas foi realizada com a análise 

comparativa destas para avaliação da melhor alternativa proposta para a o 

empreendimento. 

Para a identificação da alternativa que melhor atenderia aos requisitos 

construtivos e ambientais seguiu-se o seguinte método analítico: 

1-Avaliação ambiental preliminar das alternativas; 

2-Análise qualitativa e quantitativa dos critérios ambientais levantados para 

cada alternativa; 

3-Comparação das alternativas e tomada de decisão. 

Para a avaliação ambiental preliminar, foi realizado estudo ambiental expedito com 

o objetivo de identificar e analisar as interferências ambientais das alternativas 

locacionais propostas em componentes e fatores ambientais dos meios físico, 

biótico e socioeconômico, sob a perspectiva das restrições da legislação 

ambiental. 

Foram realizadas vistorias para reconhecimento das características ambientais 

das áreas propostas a fim de adquirir subsídios para a seleção dos critérios 

ambientais relevantes para a análise comparativa. As informações coletadas 

foram sistematizadas e sobrepostas a imagens cartográficas digitais adicionadas 

de outras informações disponíveis dos meios físico, biótico e socioeconômico, e 

de informações de projeto. O estudo utilizou assim de uma base de dados 

georreferenciada em programa ArcGis, e coleta de dados de campo, e de registros 

prévios para proceder à avaliação. 

Após o estudo ambiental prévio foram selecionados os critérios ambientais 

determinantes para a escolha do melhor local de implantação do empreendimento. 

Os critérios quali-quantitativos selecionados e a justificativa para esta seleção são 

apresentados a seguir: 
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Extensão do empreendimento 

Este parâmetro foi escolhido porque uma maior extensão de traçado total do 

empreendimento representa, em termos gerais, um maior potencial de 

interferências e impactos na área de inserção do projeto. 

Interferência em unidades de conservação (UCs) e áreas naturais tombadas 

Este parâmetro foi escolhido porque a interferência em UCs e áreas naturais 

tombadas pode se refletir negativamente na conservação dos recursos 

naturais.  

Pontos notáveis interceptados 

Este parâmetro foi escolhido porque o conhecimento dos “pontos notáveis” a 

serem interceptados e/ou afetados pela implantação da obra afeta a 

concepção de projeto e a forma de construção (construções especiais) do 

empreendimento, bem como, e conseqüentemente, afeta a rotina das 

comunidades (interceptação de rodovias, córregos, etc.). 

Intervenção em áreas de preservação permanente (APP) 

Este parâmetro foi escolhido porque a intervenção em APPs só é permitida 

sob autorização legal, já que estas estão protegidas pela Lei Federal nº 

4.771/65 (alterada pela Lei Federal nº 7.803/89). Dessa forma, quanto maior 

a intervenção do empreendimento em APPs, maior será o potencial de 

impactos em áreas consideradas de grande importância ecológica. Dadas as 

características próprias desta análise, este critério foi classificado de forma 

qualitativa, conforme será explanado a seguir. 

Áreas construídas a sofrerem interferência 

Este parâmetro foi escolhido porque a área de inserção do empreendimento 

está compreendida na zona urbana do município de São Sebastião, região 

densamente povoada, e, a implantação do empreendimento em área com 

adensamentos urbanos corresponde a um maior transtorno aos moradores 
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destas áreas, uma maior necessidade de desapropriações e de remoções de 

estruturas existentes. 

Interferência no trânsito das embarcações no Canal de São Sebastião 

Este parâmetro foi escolhido porque o Canal é intensamente utilizado por 

embarcações de variados tipos, desde canoas até grandes navios cargueiros 

e cruzeiros, com atividades turísticas, econômicas, de transporte e lazer. 

Neste caso uma maior interferência com o trânsito e com as atividades no 

Canal consistiriam em aspectos ambientais negativos importantes. 

Interferência nos aspectos paisagísticos 

Este parâmetro foi escolhido porque a interferência na paisagem, com 

potencial de degradação da beleza cênica, pode acarretar a perda de 

qualidade de vida da população, bem como prejudicar as atividades turísticas 

e de lazer. 

Nas avaliações como apresentadas a seguir atribuíram-se pesos para os critérios 

ambientais identificados na análise prévia.  As alternativas foram comparadas para 

cada critério e então ordenadas de 1 a 3, em ordem crescente de grau de impacto. 

Quando o critério não se aplicava a uma alternativa, esta recebeu peso zero na 

análise (Fig. 2.2.3-1).   

 

Pesos 
Grau de Impacto 

0 Não se aplica 

1 - 

 

 

 

+ 

2 

3 

Figura 2.2.3-1 Pesos atribuídos para cada critério de avaliação.   
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A seguir são apresentados os resultados da análise para cada parâmetro 

considerado. 

2.2.3.1. Extensão do Empreendimento 

A extensão do empreendimento está diretamente relacionada com a área a ser 

construída, a quantidade de material necessário, tempo de implantação, maiores 

intervenções nos meios físico, biótico e socioeconômico, entre outras implicações. 

Dessa forma a extensão total do novo píer, levando em conta os trechos (terrestre 

e/ou marítimo) e obras especiais necessárias nos locais onde é proposta a 

implantação, é um critério relevante para comparação das três alternativas 

locacionais propostas.  A tabela 2.2.3.1-1 abaixo apresenta a extensão, em 

quilômetros, das três alternativas e, ainda, a extensão em faixa de dutos terrestre 

e a extensão em trecho marítimo. 

Tabela 2.2.3.1-1 Extensão total, do trecho terrestre e do marítimo das três alternativas. 

Aspectos Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Extensão do trecho 
marítimo 

1,115 km 0,77 km 1,9 km 

Extensão do trecho 
terrestre 

0,97 km 1,75 km 0 

Extensão total 2,08 km 2,52 km 1,9 km 

 

Da análise dos projetos originais das três alternativas propostas, observa-se que: 

- A Alternativa 1 apresenta trecho terrestre com necessidade de aterro de 

aproximadamente 815 m de extensão, próximo a Enseada do Araçá. 

- Na Alternativa 2 o traçado é o mais extenso, apresentando trecho terrestre 

em túnel com extensão de 1,7 km, e trecho marítimo de 0,77 km. 

- A Alternativa 3 não necessita de implantação em trecho terrestre, 

apresentando 1,9 km de extensão total em trecho marítimo. 
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Considerando-se o critério da extensão total, e considerando ainda as possíveis 

intervenções geradas nos meios físico, biótico e socioeconômico, os pesos 

atribuídos a cada alternativa, em relação ao grau de impacto são: Alternativa 1 

recebeu peso 2, Alternativa 2 recebeu peso 3 e a Alternativa 3 recebeu peso 1.  

Para este critério, a Alternativa 3 é que apresenta menor grau de impacto. 

2.2.3.2. Interferência em Unidades de Conservação e Áreas Naturais Tombadas  

O potencial de interferência nas Unidades de Conservação (UCs) e Áreas Naturais 

Tombadas das alternativas locacionais propostas é apresentado na tabela 2.2.3.2-

1 e na Figura 2.2.3.2-1  

Tabela 2.2.3.2-1. Unidades de Conservação e Áreas Naturais Tombadas interceptadas pelas 
alternativas locacionais propostas. 

Alternativa 
Distância 
Interceptada* 

Nome Categoria 
Documento 
Legal 

1 1,89 km 
APA Marinha de São Sebastião 
(APA – Alcatrazes) Zona A1 

UC- Uso 
Sustentável 

Lei Municipal 
N.º 848/1992 

2 

0,64 km 
APA Marinha do Litoral Norte 
(setor Ypautiba) 

UC- Uso 
Sustentável 

Decreto 
Estadual Nº 
53.525/2008 

0,98 km Serra do Mar 
Área Natural 
Tombada 

Resolução 
Estadual SC 
40/1985 

0,35 km ARIE São Sebastião 
UC- Uso 
Sustentável 

Decreto 
Estadual Nº. 
53.525/2008 

0,64 km 
APA Marinha de São Sebastião 
(APA – Alcatrazes) Zonas A1 e 
A2 

UC- Uso 
Sustentável 

Lei Municipal 
N.º 848/1992 

3 0 km 
APA Marinha de São Sebastião 
(APA – Alcatrazes) Zona A1 

UC- Uso 
Sustentável 

Lei Municipal 
N.º 848/1992 

A distância interceptada pelas alternativas nas UC ou Área Natural Tombada é um valor estimado. 
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A Alternativa 1 intercepta uma UC de uso sustentável, a Área de Proteção 

Ambiental Marinha de São Sebastião (APA – Alcatrazes) em sua Zona A1. A 

Alternativa 2 intercepta três UCs de uso sustentável, a APA Marinha de São 

Sebastião (APA – Alcatrazes) em suas Zonas A1 e A2, a ARIE São Sebastião e a 

APA Marinha do Litoral Norte (setor Ypautiba), além de interceptar a área natural 

tombada da Serra do Mar. Embora não intercepte diretamente a área natural 

tombada da Laje dos Moleques, esta alternativa está muito próxima a ela, o que 

pode gerar interferências.  A Alternativa 3 não intercepta nenhuma Unidade de 

Conservação ou Área Natural Tombada, mas localiza-se exatamente no limite da 

APA Marinha de São Sebastião (APA – Alcatrazes) em sua Zona A1.  
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Figura 2.2.3.2-1 Ilustração da localização das alternativas em relação às Unidades de Conservação e Áreas Naturais Tombada. 
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Assim, a Alternativa 1 recebeu peso 2, a Alternativa 2 recebeu peso 3 e a 

Alternativa 3 recebeu peso 1. Para este critério, a alternativa 3 é a que apresenta 

menor grau de impacto. 

2.2.3.3. Intervenção em Áreas de Preservação Permanente (APP)  

Segundo a Resolução CONAMA nº 303/02 e da legislação do Estado de São 

Paulo, duas classes de APPs são interceptadas por alternativas propostas: 

manguezal e curso d água com menos de 10 m de largura. A Alternativa 1 

intercepta trecho do córrego Mãe Isabel próximo a Enseada do Araçá. A mesma 

alternativa apresenta trecho em área de manguezal, na Enseada do Araçá (Fig. 

2.2.3.3-1).  A Alternativa 2 também intercepta o córrego Mãe Isabel, enquanto a 

Alternativa 3 não intercepta nenhuma APP. 

 

 Figura 2.2.3.3-1 APPs interceptadas pela Alternativa 1. 
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Dessa forma, a Alternativa 3 recebeu peso 0 referente ao grau de impacto, por 

não interferir em APPs. Já a Alternativa 1 recebeu peso 2, por apresentar trechos 

do empreendimento interferindo em duas classes de APPs, e a Alternativa 2 

recebeu peso 1 por interceptar uma classe de APP. Para este critério, a 

Alternativa 3 é a que apresenta menor grau de impacto. 

2.2.3.4. Pontos Notáveis Interceptados 

Considerando este critério foram levantados os pontos notáveis interceptados pelo 

projeto das três alternativas propostas e listados na tabela 2.2.3.4-1 abaixo: 

Tabela 2.2.3.4-1. Pontos notáveis interceptados pelas alternativas propostas. 

Ponto Notável Interceptado Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Rodovia SP- 055 X X - 

Córrego Mãe Izabel X - - 

Emissário submarino Araçá X - - 

Rua Armando J. de Santana X X - 

Rua São Benedito - X - 

Rua Santiago - X - 

Compartimento Serra (túnel) - X - 

 

A Alternativa 2 apresenta maior número de pontos notáveis interceptados pelas 

obras de implantação do empreendimento. As interceptações nestes pontos 

causariam transtornos à população pela interferência em três ruas e uma rodovia 

(SP-055) do município de São Sebastião, além da necessidade de obras especiais 

no compartimento Serra pela implantação de trecho em túnel. Essa alternativa 

recebeu peso 3 em relação ao seu grau de impacto. 

A Alternativa 1 intercepta a rodovia SP-055 e a rua Armando J. de Santana no 

Município de São Sebastião, e teria necessidade de obras especiais ao cruzar o 

emissário submarino de Araçá e o córrego Mãe Izabel. Esta alternativa recebeu 

peso 2 referente ao grau de impacto. 
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Já a alternativa 3 não apresenta interferência com pontos notáveis, recebendo, 

assim, peso 0 no grau de impacto. 

Para este critério, a Alternativa 3 é que apresenta menor grau de impacto. 

2.2.3.5. Áreas Construídas a Sofrerem Interferências  

As alternativas 1 e 2 localizam-se em áreas com assentamentos urbanos e de 

indústrias de grandes equipamentos, conforme plano diretor do município de São 

Sebastião (SÂO SEBASTIÂO, 2008a). 

A Alternativa 1 apresenta trecho de aproximadamente 100 m ao longo da área do 

Parque de Valorização de Resíduos Urbanos da prefeitura de São Sebastião, 

todavia o projeto não prevê a interferência direta na área deste Parque. Já a 

Alternativa 2 percorre cerca de 220 m em área com assentamentos urbanos e 

indústrias entre o TASSE e o início do trecho em túnel, e 150 m na saída do trecho 

em túnel. Portanto, as alternativas 1 e 3 não apresentam intervenção com áreas 

construídas. 

Nesse contexto, foram atribuídos os seguintes pesos referentes ao grau de 

impacto: Alternativa 2 recebeu peso 2 e as alternativas 1 e 3 receberam peso 0. 

Para este critério, as alternativas 1 e 3 são as que apresentam menor grau de 

impacto. 

2.2.3.6. Interferência no Trânsito das Embarcações no Canal de São Sebastião  

A Alternativa 1 apresenta interferência com a comunidade de pesca na praia do 

Deodato (Enseada do Araçá). Os pescadores locais utilizam a enseada para 

guardar suas embarcações, em sua maioria compostas por canoas. Outro ponto 

de interferência no trânsito de embarcações desta alternativa seria com a 

atividade pesqueira em frente à Ponta do Araçá.  A Alternativa 2 interfere na 

comunidade local que utiliza a Praia Preta como um dos principais locais de saída 

por meio de pequenas embarcações para irem ao centro da cidade.  As 

alternativas 1 e 2 apresentam interferência sobre o trânsito de embarcações de 
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lazer e turísticas, principalmente pelas regatas que partem do Saco da Capela 

(Ilhabela) em direção à barra sul do Canal de São Sebastião.   Destaca-se 

também o fato de o Canal apresentar um estreitamento na altura em que as 

alternativas 1 e 2 são propostas, interferindo diretamente sobre o canal de 

navegação, pelo fato da estrutura física do empreendimento ocupar uma área 

considerável dentro do canal de navegação.  A Alternativa 3 apresenta 

interferência com a comunidade de pesca do Rancho Pararanga, situado ao lado 

norte do píer existente. No entanto, de acordo com os estudos realizados, 

levantou-se que a rota preferencial adotada pela comunidade não sofrerá 

interferências do empreendimento. Destaca-se ainda o fato da ponte de acesso da 

Alternativa 3 ser completamente implantada fora do canal de navegação, sendo 

que a navegação naquela área já é feita mais próxima à Ilhabela devido ao píer 

existente. 

Dessa forma os pesos atribuídos ao grau de impacto para cada alternativa foram: 

Alternativa 1 peso 3, Alternativa 2 peso 2 e Alternativa 3 recebeu peso 1. 

Para este critério, a Alternativa 3 é que apresenta menor grau de impacto. 

2.2.3.7. Interferência nos Aspectos Paisagísticos  

Levando em conta a perda da qualidade de vida da população em função da 

interferência na sua paisagem (beleza cênica, atividades turísticas e de lazer) pela 

implantação do novo píer, e, sobretudo, pela operação que envolve a atracação de 

navios petroleiros, a equipe analisou e atribui pesos ao grau de impacto das três 

alternativas propostas. 

O turismo é uma importante atividade econômica na região, sendo de extrema 

importância a verificação da interferência do empreendimento com os aspectos 

paisagísticos.  A Alternativa 1, localizada junto aos resquícios do antigo mangue 

do Araçá, levaria a existência de um excesso de estruturas construídas em um 

ponto estreito do Canal de São Sebastião, muito próximo também da área de 

atracamento das balsas. 
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Tratando da beleza cênica, a partir do município de São Sebastião, destaca-se a 

vista da Ponta do Araçá, que seria afetada diretamente pela ponte de acesso do 

novo píer, que no projeto original tangenciaria esta área. A vista a partir da Ponta 

Recife e da Praia Preta também sofreria interferência da construção da Alternativa 

1, pois deste ponto se avista o trecho do canal onde esta alternativa é proposta. A 

Praia Preta é utilizada como área de lazer por moradores e veranistas.  

Verifica-se que as atividades de lazer e turismo realizadas nesta parte do canal, 

como mergulho livre, e passeio de embarcações tipo iate-bar, e passeios de 

lancha poderiam ser afetadas. Destaca-se também as interferências na paisagem 

usufruída nos pontos de mergulho na Ilha das Cabras, área muito valorizada pela 

possibilidade de observação da fauna marinha.  A figura 2.2.3-1 apresenta a 

localização da Alternativa 1 e a localização das áreas passiveis de sofrerem 

interferência na paisagem.  

No caso da Alternativa 2, a beleza cênica, a partir do município de São Sebastião, 

da Ponta Recife e da Praia Preta poderiam ser afetadas. Esta praia é utilizada 

como área de lazer por moradores e veranistas. A partir de Ilhabela, a vista que se 

tem da Praia Preta (principalmente a partir da Ilha das Cabras, Oscar, Portinho e 

Feiticeira) seria comprometida pelo acúmulo de estruturas construídas em uma 

área estreita do canal. 

Em relação às atividades de lazer e turismo realizadas na parte do canal proposta 

para a implantação da Alternativa 2, bem como a interferência na paisagem 

usufruída como pontos de mergulho, aplicam-se as mesmas considerações feitas 

para a Alternativa 1. Além disso, da Praia Grande, a qual é bastante freqüentada 

pela população local e por veranistas, avista-se uma grande amplitudes de mar. 

Essa visão, sobretudo em direção a Ilhabela e ao Farol da Laje dos Moleques, 

seria prejudicada pela existência das estruturas de um novo píer e das 

embarcações a ele atracadas. 
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Figura 2.2.3.7-1. Paisagens passíveis de sofrem interferência pela Alternativa 1. 

A Figura 2.2.3.7-2 apresenta a localização da Alternativa 2 e a localização das 

áreas passiveis de sofrerem interferência na paisagem. 
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Figura 2.2.3.7-2. Paisagens passíveis de sofrem interferência pela Alternativa 2. 

A Alternativa 3 apresenta um impacto visual minimizado pelo fato do projeto do 

novo píer estar acoplado ao píer já existente, uma estrutura já consolidada e 

“incorporada” à paisagem. Além disso, a Praia do Porto Grande (município de São 

Sebastião) não é, no momento, um ponto de alta freqüência para uso de lazer e 

turismo, sendo considerada inclusive imprópria para o banho. 

A partir de Ilhabela, a beleza cênica “limpa” não é o principal atrativo, pois já 

fazem parte da paisagem o píer do TASSE, as marinas, escolas de esportes 

náuticos (presença de embarcações atracadas), píeres de pesca, transatlânticos, 

entre outros. 

A Figura 2.2.3.7-2 apresenta, de maneira geral, a localização da Alternativa 3 e a 

localização das áreas passiveis de sofrerem interferência na paisagem. 
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Figura 2.2.3.7-2. Paisagens passíveis de sofrem interferência pela Alternativa 3.  

Avaliando as três alternativas, as duas alternativas ao sul do píer atual (TASSE) 

receberam peso 3 referente ao grau de impacto. Sendo proposta como a 

alternativa de menor interferência nos aspectos paisagísticos a Alternativa 3, que 

recebeu peso 1.  Para este critério, a Alternativa 3 é que apresenta menor grau de 

impacto. 

2.2.4. Conclusão da Análise de Alternativas Locacionais 

A tabela 2.2.4-1 apresenta os critérios ambientais e o somatório dos pesos 

atribuídos para cada alternativa locacional para cada um deles. Os somatórios 

finais foram comparados entre si, e então determinada como a melhor alternativa 

locacional aquela que apresentou o menor valor no somatório. 

Alternativa 3 
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Tabela 2.2.4.-1. Grau de impacto atribuído aos critérios ambientais para cada alternativa 
locacional. 

Critérios Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Extensão do empreendimento  2 3 1 

Intervenção em Unidades de Conservação (UC) 2 3 1 

Intervenção em Áreas de Preservação 
Permanente (APP) 

2 1 0 

Pontos notáveis interceptados 2 3 0 

Áreas construídas a sofrerem interferências 0 2 0 

Interferência no trânsito das embarcações no 
Canal de São Sebastião 

3 2 1 

Interferência nos aspectos paisagísticos 3 3 1 

Grau de Impacto Total 14 17 4 

 

A 1 apresenta como principais desvantagens a maior interferência com as 

embarcações pesqueiras da região da Enseada do Araçá e com o trânsito 

provindo da barra sul do Canal, além de possuir interferência direta na APA 

Marinha de São Sebastião (APA – Alcatrazes), na APP do manguezal do Araçá e 

do córrego Mãe Isabel. A interferência com a paisagem também se apresentou 

como uma importante desvantagem dessa alternativa. 

A Alternativa 2 foi apresentou o maior somatório dos pesos, portanto para estes 

critérios é a alternativa locacional menos indicada. Apresenta como principais 

desvantagens o impacto na paisagem, bem como sua implantação em uma área 

ainda não severamente afetada. Essa alternativa se localiza nas proximidades da 

Laje dos Moleques (área natural tombada) e interfere em trecho da APA Marinha 

do Litoral Norte (núcleo Ypautiba), APA Marinha de São Sebastião (APA – 

Alcatrazes) e ARIE São Sebastião, além da APP do córrego Mãe Isabel e da área 

natural tombada da Serra do Mar. Outro fator determinante de exclusão desta 

alternativa é o trecho em túnel, que exige obras de construção especiais, assim 

como a interceptação de seis pontos notáveis. 
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A Alternativa 3 apresenta como principais desvantagens a alteração da paisagem,  

interferências no trânsito de pequenas embarcações e a proximidade da APA 

Marinha de São Sebastião (APA – Alcatrazes), uma UC de uso sustentável. 

Todavia não há necessidade de desapropriações e relocação de estruturas, pois a 

área é contígua ao píer já existente utilizado pelos petroleiros atualmente. 

Assim, a partir da análise realizada e dos critérios ambientais e de projeto 

considerados, a Alternativa 3 foi a que apresentou o menor somatório dos pesos, 

sendo esta a alternativa escolhida como local mais adequado para a implantação 

do Novo Píer de São Sebastião. 

2.3. Justificativas Tecnológicas 

A escolha do projeto de ampliação do pier com a construção de novos berços com 

ponte de acesso e tubovia para o TASSE foi considerada a melhor alternativa 

tecnológica conforme é a seguir justificado.  A transferência de petróleo de navios 

para o TASSE poderia, em princípio, ser feita por meio de duas alternativas: 

-Por meio de um píer-ilha, localizado no interior do canal de navegação, e 

implantação de dutos submarinos para o escoamento até o TASSE 

(Alternativa 1). 

-Por meio de um píer com ponte de acesso alocando a tubulação para 

escoamento do petróleo até o TASSE (Alternativa 2ª, e Alternativa 2b). 

A seguir as duas alternativas de pier são descritas e analisadas no sentido de 

identificar vantagens e desvantagens para o empreendimento de ampliação do 

pier existente. 

2.3.1. Alternativa 1: Píer – Ilha com Duto Submarino 

A construção de um píer-ilha dentro do Canal de São Sebastião (Figura 2.3.1-1) 

teria como vantagens uma estrutura de atracação reduzida, a redução no uso de 
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materiais como concreto e aço e, portanto, uma menor estrutura física implantada 

no Canal de São Sebastião.  No entanto, esta alternativa apresentaria como 

desvantagem a necessidade de instalação de dutos submarinos com 

escavação/jateamento no leito marinho, e a realização de obras especiais em 

cruzamentos, como no caso da interferência potencial com o emissário submarino 

próximo. Nas fases de instalação e operação do empreendimento o acesso ao 

píer existente seria dificultado, demandando uma grande movimentação de balsas 

e embarcações no entorno desta área.  Ainda, nas fase de operação a inspeção e 

operação dos dutos submarinos seriam mais complexas, requereriam uma maior 

qualificação profissional e uma maior tecnologia para manutenção dos 

equipamentos, detecção, e correção de eventuais anormalidades, já que os dutos 

ficam sob o leito marinho. 

 

Figura 2.3.1-1. Píer-ilha com dutos submarinos. 

2.3.2. Alternativa 2 a: Píer com Ponte de Acesso 

Nesta alternativa é proposta a construção de uma ponte de acesso ligando o píer 

de atracação com os tanques do TASSE (Figura 2.3.2-1).   
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A construção de uma ponte de acesso e píer de atracação apresenta como 

vantagens a não necessidade de instalação de dutos submarinos, já que a 

montagem da tubulação é feita sobre a laje da plataforma, evitando escavações 

em leito marinho.  

 

 

Figura 2.3.2-1. Píer com ponte de acesso. 

Outro aspecto vantajoso é a maior facilidade de acesso e inspeção da tubulação 

aparente em relação aos dutos submarinos, sendo que a prevenção, detecção, e 

correção de quaisquer anormalidades são facilitadas.  
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No entanto, esta alternativa apresenta uma maior estrutura física a ser construída 

e um maior volume de material de construção e uma maior área de implantação 

da estrutura no Canal de São Sebastião. Obras especiais também serão 

necessárias em cruzamentos com rodovias para acomodação dos dutos no trecho 

terrestre. 

2.3.3. Alternativa 2.b: Píer com Ponte de Acesso 
Interligada ao Píer Existente 

Esta alternativa é apresentada como uma variante da Alternativa 2a, todavia, a 

ponte de acesso neste caso partirá de um ponto de ligação com o píer existente 

(tie-in), sendo que a tubulação a partir desse ponto até os tanques do TASSE será 

compartilhada entre as duas estruturas (Figura 2.3.3 -1). 

Dessa forma, a implantação de novas linhas de produtos se dará apenas sobre a 

laje da ponte de acesso do novo píer, e assim não haverá a necessidade de obras 

especiais em cruzamentos com rodovias.  

A vantagem dessa variante é a menor necessidade de intervenção no leito 

submarino e o compartilhamento de parte da estrutura já existente do píer atual. 

Considerando as alternativas tecnológicas propostas, selecionou-se como opção 

mais adequada a Ampliação do Píer do Terminal de São Sebastião, Alternativa 

2.1, construção de píer com ponte de acesso interligada ao píer existente.  

Esta opção justifica-se pela não necessidade de instalação de um duto submarino, 

pois se considera que sua implantação acarreta maiores dificuldades construtivas, 

operacionais e ambientais, representadas principalmente pelo jateamento do leito 

submarino, maior interferência no trânsito de embarcações no Canal e estruturas 

já existentes e maior dificuldade de manutenção e detecção de anormalidades.   

A opção selecionada - píer com ponte de acesso interligada ao píer existente - 

configura um aproveitamento de infra-estrutura existente, reduzindo o porte das 

intervenções e facilitando a operação e inspeção dos dutos. 
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Figura 2.3.3-1. Píer com ponte de acesso interligada ao píer existente. 
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