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4.1. Apresentação 

O presente empreendimento localiza-se no litoral norte do Estado de São Paulo 

(Figura 4.1-1) sendo uma ampliação do píer existente no Terminal Aquaviário 

de São Sebastião (TASSE). A ampliação estará localizada nas seguintes 

coordenadas geográficas:  

(i) Novo Berço Sul (P5) - 461252.214 E, e 7368498.110 N; 

(ii) Novo Berço Norte (P6) - 461428.8364 E 736884.208 N. 

O TASSE tem a função de fornecer petróleo cru para as refinarias de São 

Paulo (REPLAN, REVAP, RECAP, e RPBC), e também a de escoar parte dos 

derivados produzidos nestas refinarias para outras partes do Brasil e exterior. A 

Figura 4.1-2 mostra a estrutura de produção e distribuição de petróleo e 

derivados no Estado na qual o Terminal se insere como a estrutura 

fundamental. 

O atual Pier do TASSE é constituído de dois Berços para atracação de navios 

(Berço Norte e Berço Sul), cada um com um berço interno e um externo (Fig. 

4.1 -3). 

Na porção terrestre, o Terminal encontra-se na região das Bacias Hidrográficas 

do Córrego do Outeiro e do Córrego Mãe Isabel, no centro do Município de São 

Sebastião, englobando-o em parte, em um formato de “u” ao redor do Bairro 

Vila Amélia que se desenvolveu neste espaço. O TASSE tem a norte o bairro 

Porto Grande, a leste o centro comercial da cidade, e a oeste a encosta da 

Serra do Mar (Figura 4.1-4). 

O Anexo 1 e o Anexo 2 deste capítulo apresentam os mapas de localização 

com informações relativas às bacias hidrográficas e às coordenadas 

geográficas sobre as cartas oficiais da região. 

 



 

Relatório Ambiental Preliminar 

Ampliação do Píer Petroleiro 

Terminal Aquaviário de São Sebastião  

Rev.: 00 

Página 7 de 70 

Data: 15-09-2011 

Cap.4.Caracterização  

 

____________________________________________________________________________________ 

Caracterização do Empreendimento                                                                                               7 de 70 

 

 

Figura 4.1-1. Visão geral da área de implantação do empreendimento e croqui de localização 
do píer do Terminal Aquaviário da TRANSPETRO de São Sebastião (TASSE).   



 

Relatório Ambiental Preliminar  

Ampliação do Píer Petroleiro 

 Terminal Aquaviário de São Sebastião  

Rev.: 00 

Página 8 de 70 

Data: 15-09-2011 

Cap.4. Caracterização  

 

____________________________________________________________________________________ 

Caracterização do Empreendimento                                                                                             8 de 70 

 

 

Figura 4.1-2. Ilustração da transferência de petróleo entre os píeres do TASSE e as refinarias de São Paulo (Fonte: www.petrobras.com.br).  
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Figura 4.1-3. O Terminal Aquaviário de São Sebastião (TASSE), com destaque para os atuais 
píeres de atracação e de rebocadores.   

TASSE 

Píer para 
rebocadores 

Berço Norte para atracação 
de navios 

Berço Sul para atracação 
de navios 
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Figura 4.1-4 Vista aérea do TASSE com destaque para sua inserção entre a encosta da Serra do Mar, o Canal de São Sebastião e a distribuição das 
glebas na área central de São Sebastião.  
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1.  

Figura 4.1-5. Planta Planialtimétrica com o Arranjo Geral do projeto. 
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4.2. Características Técnicas do Empreendimento 

4.2.1. Planejamento e Projeto 

No presente empreendimento, na elaboração dos projetos conceitual e básico, 

participaram equipes de engenheiros e profissionais especialistas de empresas 

a serviço da PETROBRAS responsável pela construção e dona do ativo. O 

projeto executivo, entretanto, somente será detalhado por empresa ainda a ser 

contratada para as obras.  As instalações serão construídas atendendo, 

sempre que aplicável, entre outras, as normas e padrões a seguir destacadas. 

NBR 6118- Projeto de Estruturas de Concreto 

NBR 6122- Projeto e Execução de Fundações 

NBR 7187- Projeto de Pontes de Concreto Armado e de Concreto 

Protendido 

NBR 7188- Carga Móvel em Pontes Rodoviárias e Passarelas de 

Pedestres 

NBR 8681- Ações e Segurança nas Estruturas 

NBR 9062- Projeto e Execução de Estruturas de Concreto Pré-Moldado 

NBR 9782- Ações em Estruturas Portuárias, Marítimas ou Fluviais 

NBR 13246 Planejamento Portuário - Aspectos Náuticos 

NBR 14931- Execução de Estruturas de Concreto 

OCIMF - Marine Terminal Baseline Criteria and Assessment 

Questionnaire 

ISGOTT – International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals 

PIANC – Permanent International Association of Navigation Conference– 

Guidelines for the Design of Fender Systems: 2002 

N-279 - Projeto de Estrutura Metálica (Norma PETROBRAS) 
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N-293 - Fabricação e Montagem de Estrutura Metálica (Norma 

PETROBRAS) 

N-1644 - Construção de Fundações e de Estrutura de Concreto Armado 

(Norma PETROBRAS) 

N-1784 - Apresentação de Projetos de Fundações (Norma PETROBRAS) 

N-1959 - Apresentação de Projetos de Estruturas de Concreto Armado (Norma 

PETROBRAS). 

As instalações físicas objeto deste empreendimento, considerando o projeto 

básico desenvolvido, serão constituídas das seguintes partes principais e 

associadas: 

Píeres Petroleiros (Berços de Atracação) (P5 e P6): Dolfins de Atracação 

e Dolfins de Amarração; Plataforma de Operações; Passarelas; Casa de 

Apoio. 

Píer de Rebocadores 

Ponte de Acesso: Tubovia; Plataformas e Loops das tubulações; 

Subestação. 

Estrutura de Transição entre Píer Existente e Ampliação; Casa de 

Operação (controle); Subestação. 

A estrutura dos Píeres novos interligar-se-á à antiga estrutura por uma 

Estrutura de Transição, a ser localizada na área do segundo loop do Berço 

Norte do píer existente. A partir deste ponto, no sentido do Terminal, a infra-

estrutura para o escoamento de petróleo até os tanques será a mesma Tubovia 

existente.  A Figura 4.1-5 mostra a Planta planialtimétrica em escala de 

1:10.000 (código de projeto Petrobras DE-4250.01-6000-942-PEN-201=H), a 

qual também é colocada em Anexo a este capitulo (Anexo 3).  Esta, e a planta 

DE-4250.01-6600-942-AVE-001, também em anexo (Anexo 4), mostram o 

arranjo geral das instalações da ampliação do Píer destacando os Berços e 

estruturas associadas.  As estruturas que compõem o novo sistema são a 

seguir apresentadas. 
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4.2.2. Berços de Atracação 

A nova estrutura de atracação ou “Berços de Atracação (Píer 5 e Píer 6) 

constitui-se basicamente de uma Plataforma de Operação, Dolfins de 

Atracação e Amarração, Passarelas e Casa de Apoio. 

Os Berços são projetados para receber concomitantemente dois navios, de 

60.000 até 170.000 TPB (Figura 4.2.2-1 e Planta DE-4250.01-6600-942-AVE-

010=A em Anexo). 

 

 

Figura 4.2.2-1.Planta de arranjo dos píeres P5 e P6. As estruturas periféricas (06), três à 
esquerda e três à direita, são os Dolfins de Amarração (DAM); as duas centrais são os Dolfins 
de Atracação (DAT); o retângulo central é a Plataforma de Operação. 

A estrutura dos Píeres serão compostas de (i) fundações feitas por 

estaqueamentos de tubulações de aço injetadas de concreto, (ii) 

superestruturas de lajes de concreto, e (iii) acessórios (defensas e ganchos). 

Para as fundações das estruturas do novo píer serão utilizadas equipamento 

de cravação flutuante, com torre articulada e martelo de cravação (Figura 4.2.2-

2). 
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Figura 4.2.2-2. Flutuante com equipamento de cravação, torre articulada e martelo de 
cravação. Apropriado para cravação em áreas abrigadas. 
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As estacas constituídas de tubos de aço serão cravadas (Fig. 4.2.2-3) e 

preenchidas com concreto estrutural com a finalidade de após a corrosão da 

parte metálica a seção em concreto passe a ser a seção resistente (Fig. 4.2.2-

4)  

 

 

Figura 4.2.2-3. Detalhe da estaca. Parte hachurada mostra até onde a estaca será concretada. 
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Figura 4.2.2-4 Corte esquemático apresentando a secção da estaca concretada e a seção não 
concretada. 

As fundações serão realizadas em grande por estaqueamento de estacas 

inclinadas. Esta conformação será adotada de modo a tornar a estrutura 

resistente aos esforços horizontais de ventos e correntes e aos esforços 

verticais do peso dos produtos transportados.  Na região de transição entre a 

ponte existente e a ponte nova as estacas serão cravadas através de janelas a 

serem abertas na estrutura da ponte existente na região do loop. Após o 

cravamento das estacas metálica (tubos camisa), a água no interior do cilindro 

será esgotada, para que então o concreto com o aço para concreto armado 

preencha a estaca metálica.  O concreto será preparado nas áreas de canteiro 

e será levado ao mar pelas balsas de apoio. 



 

Relatório Ambiental Preliminar  

Ampliação do Píer Petroleiro 

 Terminal Aquaviário de São Sebastião  

Rev.: 00 

Página 18 de 70 

Data: 15-09-2011 

Cap.4. Caracterização  

 

____________________________________________________________________________________ 

Caracterização do Empreendimento                                                                                             18 de 70 

 

As plataformas de operação (Fig. 4.2.2-5) compõem-se basicamente de laje de 

concreto armado, em formato retangular, de dimensões mínimas aproximadas 

de 40 m na direção longitudinal e 25 m na direção transversal. 

Serão instalados nas plataformas os (i) braços de carregamento, o (ii) manifold 

de produtos que serão manuseados na nova porção do píer, e os seguintes 

equipamentos: (iii) torres de acesso aos navios em ambos os Berços, (iv) 

unidades hidráulicas de movimentação dos braços, (v) acumuladores, (vi) sump 

tank, (vii) painel monitor de aproximação dos navios, (viii) pau de carga de 5 t, 

(ix) Casa de Apoio a Operação de cerca de 25m² (depósito para conexões e 

amostras, (x) torres de iluminação e (xi) torres para os canhões monitores do 

sistema de combate a incêndio. 

 

Figura 4.2.2-5. Projeto básico das instalações portuárias, destacando a Plataforma de 
Operação, em vermelho. 

A estrutura da Plataforma de Operação será formada, em parte, por elementos 

pré-moldados de concreto e, em parte, por concreto feito “in loco” (Figura 4.2.2-

6). Este último procedimento evitará a necessidade de utilização excessiva de 

fôrmas e escoramentos.  As vigas longitudinais serão concretadas em etapas, 
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e servirão de apoio para os elementos pré-moldados posicionados no sentido 

transversal. Na região dos braços de carregamento serão utilizadas placas pré-

moldadas sobre uma camada de concreto (“in loco”).  Uma camada de 

concreto ao final promoverá a solidarização ou junção entre os diversos 

elementos estruturais. 

 

Figura 4.2.2-6. Ilustração do método construtivo das estacas e da superestrutura. 

 

Além das estruturas já citadas, está prevista ainda a instalação de uma bandeja 

metálica, aos moldes das já existentes, na parte frontal da plataforma para 

servir de anteparo para eventuais gotejamentos de óleo no momento de 

recolher os braços de carregamento e dos mangotes (Figura 4.2.2-7). 

Os braços de carregamento terão (i) Sistema de travamento na posição de 

repouso, (ii) Drenagem e respectiva válvula de dreno, (iii) Escada com guarda-

corpo e (iv) plataformas intermediárias para manutenção até o topo da coluna, 
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(v) Desengate de emergência, e (vi) Transmissores e indicadores de 

temperatura e pressão na base da coluna. 

A planta DE-4250.01-6600-942-AVE-004=A, em anexo a este Capitulo (Anexo 

5), mostra em detalhe a localização e características dos braços de 

carregamento. 

 

 

Figura 4.2.2-7. Braços de carregamento no píer existente no TASSE. 

 

As plataformas são interligadas aos Dolfins por Passarelas.  A planta DE-

4250.01-6600-942-AVE-010=A, em anexo a este Capitulo (Anexo 6), mostra 

em detalhe a estrutura de atracação composta por Plataforma, Passarelas e 

Dolfins de Atracação e Amarração.   

Os dois novos Berços possuirão 2 (dois) Dolfins de Atracação cada. Estes 
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serão constituídos de blocos de concreto armado apoiados sobre estacas, 

dimensionados para receber a força de impacto decorrente da atracação do 

maior dos navios de projeto, aplicada ao paramento, no nível do eixo do 

conjunto amortecedor, considerando-se a velocidade de atracação 

perpendicular à linha de atracação de 0,15 m/s. 

Estes serão equipados com conjuntos amortecedores (defensas, correntes e 

painéis frontais), dimensionados de forma a absorver a energia de atracação 

dos navios de projeto.  Os painéis serão revestidos com placas de desgaste, 

fabricados em resina sintética que garanta um coeficiente de atrito com o 

costado dos navios adequado.  A borda superior dos painéis será localizada de 

modo que nenhuma protuberância, como materiais pendentes sobre o convés 

ou casco, possa se prender a mesma.   

O sistema de defensas suportará, além dos esforços de atracação, os esforços 

transmitidos pelas embarcações atracadas, submetidas à ação dos esforços 

ambientais de vento e correntes marinhas.  

Os Berços possuirão ainda seis Dolfins de Amarração cada, sendo 3 (três) ao 

sul e 3 (três) ao norte de cada uma das plataformas de operação. Estes serão 

constituídos de blocos de concreto armado apoiados sobre estacas, 

dimensionados para absorver as forças de amarração do maior dos navios de 

projeto.  Os Dolfins serão equipados com ganchos de amarração de escape 

rápido.   

Os ganchos de escape rápido totalizarão 16 (dezesseis) conjuntos com a 

configuração dupla nos Dolfins de Atracação, e tripla nos Dolfins de 

Amarração, com monitoramento remoto das tensões nos cabos de amarração 

sinalizando na Casa de Controle do píer e cabrestantes a serem instalados nos 

Dolfins de Atracação e de Amarração (Fig. 4.2.2-8 e Fig. 4.2.2-9).  As plantas 

DE-4250.01-6600-131-AVE-045=A e DE-4250.01-6600-131-AVE-034=A, em 

anexo a este Capitulo (Anexo 7 e Anexo 8, respectivamente), mostram em 

detalhe as estruturas dos Dolfins de Atracação e Amarração. 
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Figura 4.2.2-8 Corte Transversal do Dolfin de Atracação. 

 

 

Figura 4.2.2-9. Secção Transversal dos Dolfins  
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Os Dolfins de Amarração, de atracação e Plataforma de Operação serão 

interligados por Passarelas de Acesso de pedestres e veículos leves (carros de 

manutenção rebocados manualmente). 

Devido ao vão entre apoios (Dolfins e Plataforma), as passarelas foram 

projetadas em concreto protendido com estacas para sua sustenção.  Para 

interligação dos Dolfins de Atracação à Plataforma de Operação, as passarelas 

terão fundações de estacas e superestrutura de lajes.  

As Passarelas entre Dolfins de Amarração serão metálicas (Fig. 4.2.2-10). Os 

aparelhos de apoio foram projetados em neoprene fretados sendo que nos 

apoios dos Dolfins foi considerado aparelhos de apoio de Neoprene com 

Teflon. 

As passarelas foram projetadas com a largura de 15 metros e foram previstos 

guarda-corpos metálicos de acordo com a norma N-279.   

 

Figura 4.2.2-10. Passarela de Acesso metálica para interligação dos Dolfins de Amarração no 
píer existente. 
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4.2.3. Píer para Rebocadores 

Um novo píer de rebocadores será construído em estrutura independente, 

adjacente à Ponte de Acesso projetada para permitir o trânsito de veículos, 

com cerca de 80m de comprimento e 5m de largura, e a garantir a segura 

atracação e amarração de rebocadores de até 35m de comprimento e 500 t de 

arqueação bruta (Figura 4.2.3-1 e Figura 4.2.3-2). 

 

 

Figura 4.2.3-1. Corte transversal do Projeto Básico do Píer de Rebocadores. 



 

Relatório Ambiental Preliminar  

Ampliação do Píer Petroleiro 

 Terminal Aquaviário de São Sebastião  

Rev.: 00 

Página 25 de 70 

Data: 15-09-2011 

Cap.4. Caracterização  

 

____________________________________________________________________________________ 

Caracterização do Empreendimento                                                                                             25 de 70 

 

 

Figura 4.2.3-2. Arranjo básico do Píer de Rebocadores e do Píer 6. 

 

Na transição entre o Pier para os rebocadores e a Ponte de Acesso foi 

projetado uma outra ponte de acesso ao Pier dos Rebocadores com 48 m de 

comprimento e 4,8 m de largura em rampa com inclinação de 12,6 %.  

As plantas DE-4250.01-6600-131-AVE-016=B e DE-4250.01-6600-131-AVE-

015=C, em anexo a este Capitulo (Anexo 9 e Anexo 10, respectivamente), 

mostram em detalhe as estruturas do Píer dos Rebocadores. 

4.2.4. Ponte de Acesso e Tubovia  

A Ponte de Acesso, a qual servirá de estrutura de interligação dos Berços de 

Atracação ao Terminal, será utilizada para o trânsito de veículos e terá pista de 

mão única, com áreas de recuo coincidindo com as regiões de alargamento da 

Tubovia para os loops da tubulação e nos pontos de derivação para os píeres 

P5 e P6.  A Ponte terá (i) uma faixa sem laje para Tubovia com largura de 7,50 

m, (ii) acesso rodoviário com largura útil mínima de 4,00 m, (iii) guarda-rodas 

tipo New-Jersey, (iv) uma canaleta com 1,5 m de largura para passagem de 
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cabos de energia no lado oposto da Tubovia, e (v) uma canaleta com 0,70 m 

de largura para a passagem de telefonia e dados ao lado da Tubovia (Fig. 

4.2.4-1.). 

 

 

Figura 4.2.4-1. Ilustração da seção transversal da Tubovia e da Ponte de Acesso. 

 

A Ponte de Acesso terá o comprimento de 1658 m e duas derivações de 228m 

e 84 m para o píer P5 e píer P6, respectivamente. O vão entre apoios terá 24 m 

cada para o apoio das tubulações de 42.   

As plantas DE-4250.01-6600-942-AVE-005 e DE-4250.01-6600-942-AVE-006, 

em anexo a este Capitulo (Anexo 11 e Anexo 12, respectivamente), mostram 

em detalhe a estrutura da Ponte de Acesso. 

Na região dos “loops” da Tubovia (Figura 4.2.4-2) a estrutura da ponte será 
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alargada.  Nesta região existirá uma plataforma com a mesma concepção da 

ponte sendo que na região da Tubovia a estrutura será fechada com a 

utilização de laje.  Este ponto da estrutura além de permitir a flexibilidade das 

tubulações, permitirá o cruzamento de veículos.  

 

 

Figura 4.2.4-2. Fotografia do Loop no píer existente no TASSE. 

O encaminhamento da nova Tubovia seguirá desde as plataformas de 

operação dos berços P5 e P6 até o tie- in D da ponte de acesso existente.  

A Tubovia abrigará as tubulações a seguir listadas: 

- Duas linhas de petróleo de 42’’, cada; 

- Linha de Marine Fuel (MF), com 12’’; 

- Linha de Marine Gasoil (MGO), de 8’’; 

- Linha de água de lastro, com 16’’; 

- Linha de água potável, com 6’’; 

- Linha água de incêndio, de 12’’; 

- Linha de resíduo, com 4’’. 
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A montagem e instalação da tubulação irá atender ao alinhamento, ancoragem, 

condicionamento e comissionamento das instalações. A tubulação será 

montada nos canteiros de obra e transportada por balsas até área da 

Ampliação do Píer. 

A Subestação SE-5140002 estará localizada sobre a Ponte de Acesso entre os 

eixos 47 e 50, antes do início da rampa para a derivação do píer P5.  Para 

suportar a edificação e permitir o acesso existirá uma plataforma com 54,62 x 

29,30 m. Na plataforma desta Subestação será instalado um “Sump-tank” para 

receber rejeitos da válvula a ser instalada na Tubovia em região próxima a 

descida da rampa de acesso ao píer P5. 

4.2.5. Estrutura de Transição entre a Ponte Nova e a Ponte 
Existente 

A Estrutura de Transição sairá do segundo loop da ponte existente em direção 

ao Berços novos.  Haverá uma rampa com 13,2% de inclinação estaqueada 

através de janelas a serem abertas na estrutura existente. Sobre as tubulações 

existentes terá uma laje de elementos pré-moldados.  Nesta, haverá o apoio de 

(i) uma treliça de apoio para o “tie-in”, o (ii) manifold e a (iii) Tubovia.  A 

Subestação SE - 5140001 e Casa de Operação dos novos Berços de 

Atracação estarão localizadas na Estrutura de Transição.  Para suportar a 

edificação será construída uma plataforma com 66,30 x 47,80 m.  A edificação 

terá aproximadamente 100 m² em cada andar. No primeiro pavimento estará a 

subestação (SE-5140001) com o piso elevado na sala de painéis para a 

passagem das canaletas de cabos. A posição das canaletas será definida após 

a determinação dos painéis a serem utilizados e os seus arranjos.   No 

segundo pavimento estará a Casa de Operação do novo píer, com (I) 

vestiários, (ii) sala de baterias, (iii) painéis,(iv) transformadores, (v) no break, a 

(vi) Sala de Controle e GIAONT, (vii) copa e (viii) sanitários.  A planta, em 

anexo a este Capitulo (Anexo 13), mostra em detalhe a estrutura de Transição. 
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4.2.6. Sinalização e Iluminação 

A sinalização de estruturas utilizadas para a atracação de embarcações (como 

píeres e Dolfins) atenderá a NORMAM 17 da DHN. As extremidades, quinas e 

outros pontos pertinentes serão iluminados no período noturno de acordo com 

a sua direção.  Sobre a Ponte de Acesso existirá iluminação em postes 

espaçados em padrão similar ao do píer existe. 

4.2.7. Sistema de Drenagem 

Será implantado sistema de drenagem. Cada instalação potencialmente 

poluidora terá uma área cercada para a contenção de eventuais derrames e 

gotejamentos emanados de tomadas, pontos de amostragem, válvulas e outras 

conexões que de outra forma, sem as contenções poderiam em caso de 

incidentes pequenos lançar poluentes diretamente para o ambiente marinho. O 

piso contido pela mureta terá caimento para uma bacia coletora exclusiva que 

drenará diretamente a um sump-tank de onde será transferido para o sistema 

de tratamento de efluentes utilizando a linha de slop instalada para receber o 

efluente dos navios.  Os sumps terão bombas (em princípio verticais) de 

esgotamento, um medidor de nível ou um alarme de nível alto. Sumps 

fechados estarão equipados com sistemas de suspiro. 

4.2.8. Sistema de Combate a Incêndios 

A ampliação do píer de São Sebastião contará com as bombas do Sistema de 

Incêndio já existente, que possui capacidade e condições necessárias para 

atender ambos os píeres. Será construída uma nova tubulação para 

atendimento dessa nova área. Essa tubulação terá 12 polegadas e será 

mantida pressurizada com água a 3 kg/cm2, de onde derivarão quatro 

hidrantes de água, de quatro bocas cada com canhões monitores, central de 

LGE e rede de distribuição, além de extintores portáteis de espuma, localizados 

em pontos estratégicos. Os hidrantes serão colocados nas extremidades da 

Plataforma de Operação.  A água para combate a incêndio será captada 

diretamente do mar através das bombas já existentes no Píer atual. 
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4.2.9. Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosférica 

Será montado e instalado Sistema de Proteção contra Descarga Atmosférica, 

atentando à cobertura e proteção a pessoas posicionadas em qualquer local 

das instalações portuárias. 

4.2.10. Sistema de Aproximação, Atracação e Descarregamento 
de Navios 

O acesso das embarcações aos novos Berços se dará pelo Canal de São 

Sebastião, sendo, preferencialmente, pela Barra Sul, uma vez que nela as 

profundidades são maiores, chegando a 25 m. A barra norte, por sua vez, 

abriga profundidades de 18 m (Figura 4.2.10-1). 

 

Figura 4.2.10-1. Acessos – tracejados em vermelho - ao Píer do Terminal de São Sebastião 
através da barra sul e norte do Canal de São Sebastião em Batimetria Multifeixe do Centro de 

Hidrografia da Marinha (Fonte: https://www.mar.mil.br/dhn). 

 

https://www.mar.mil.br/dhn/chm/levhidrograficos/lev_imagens.html
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Serão montados e instalados painéis de indicação e de sinalização em cada 

píer para monitorar e propiciar a atracação de navios, Estes painéis irão 

mostrar a distância e a velocidade de aproximação e estarão interligados ao 

sistema geral de controle do Terminal.  A área proposta para a bacia de 

evolução situa-se entre o berço norte do píer existente e o berço sul (P5) do 

novo píer (Figura 4.2.10-2). Todos os parâmetros de manobra seguirão a 

normatização da Marinha do Brasil e suas respectivas operações serão 

precedidas de ações institucionais formalizadas. 

 

 

Figura 4.2.101-2. Área proposta para bacia de evolução do novo píer (Fonte: Petrobras DE-
4250.01- 6000-942PEN-201). 

 

Haverá um sistema de monitoramento das velocidades de atracação para a 

supervisão, controle e segurança das operações de atracação e desatracação 

de navios. O sistema inclui os (i) sensores de medição das velocidades de 

aproximação e ângulos de atracação, (ii) estação de operação localizada nas 

casas de controle dos Berços, (iii) unidade de aquisição de dados e 

comunicação, (iv) sistema de comunicação via rádio, (v) software de 
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gerenciamento e supervisão dos dados,(vi) receptor de dados e informações 

portátil (handheld). 

Após a atracação, o processo de transferência, entre os navios petroleiros e os 

tanques do Terminal consistirá no “alinhamento” e conexão dos tanques do 

navio aos braços de carregamento do Píer (Fig. 4.2.10-3). O descarregamento 

será realizado por braços automatizados, projetados para atuar em pressão de 

20 barg.  Os braços de carregamento terão sistema de acionamento eletro-

hidráulico automatizado, com console de controle e comando remoto sem fio 

para cada berço do píer. A segurança de processo incluirá além de outros um 

sistema de detecção de limite de envelope constituído por um sistema de 

chaves de posição redundantes. Os transmissores de pressão nos conectores 

dos braços deverão ter seus sinais integrados ao próprio sistema de controle 

dos braços fornecidos pelo fabricante e os dados serão disponibilizados para 

integração ao sistema de supervisão do Terminal.  O Sistema de 

Monitoramento de Posição (Position Monitoring System) deverá informar 

continuamente a posição dos braços de carregamento, como também possuir 

saídas de alarme de limite de envelope para integração no Sistema 

Supervisório. Haverá uma saída digital em 24 Vcc, para que os sinais de 

alarme de limites de envelope sejam enviados diretamente para os CLPs do 

sistema de supervisão e controle do Terminal.  Será gerado um quadro 

“sinótico” de operação dos braços junto ao console de controle.  A integração 

das informações do sistema de controle dos braços com o sistema supervisório 

do terminal será através de rede Ethernet TCP/IP. Assim, os CLPs do sistema 

de controle dos braços serão integrados à rede de supervisão e controle 

existente possibilitando a troca de dados entre CLPs. 

Serão instalados Controladores Lógicos Programáveis (CLPs), na casa de 

Controle do Novo Píer, para agrupar os sinais de todos os equipamentos novos 

instalados e interfacear com o CLP montado no Terminal atual através de um 

único par de cabos de sinal. 

O sistema de desarme. desacoplamento e acoplamento dos braços de 
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carregamento serão independentes por braço, de modo que seja possível 

realizar a manutenção em um determinado braço, sem que haja o desarme dos 

demais braços que estão acoplados. 

A drenagem dos braços será realizada por meio de bombas, pelo sistema de 

drenagem da conexão, das linhas de drenagem até as linhas de processo junto 

ao braço, incluindo a primeira válvula de bloqueio à jusante das bombas de 

drenagem. 

O acoplamento dos Braços com as tomadas do navio será hidráulico.  Para as 

operações de emergência o desacoplamento será feito por um sistema de 

desconexão automática de emergência com válvulas de bloqueio à montante e 

a jusante com tempo de fechamento máximo de 5 segundos. 

 

Figura 4.2.10-3. Ilustração dos comandos e controles dos braços de carregamento (Petrobras 
N-2451, 2006). 
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4.3. Aspectos Gerais do Processo Construtivo 

4.3.1. Cronograma 

A implantação do empreendimento após plena conclusão do processo de 

projeto básico e do processo licitatório, seguirá um ordenamento de atividades 

que inicia pela chamada “mobilização” da empresa contratada para o 

detalhamento do projeto e execução das obras propriamente, e, finda com a 

desmobilização da última empresa contratada para a última etapa construtiva, 

após o “comissionamento” e certificação da nova instalação para o 

encaminhamento dos licenciamentos de operação, e efetivo início da operação. 

O Quadro 4.3.1-1 apresenta estas atividades e sua duração específica.  As 

atividades construtivas relativas às obras civis e de instalação dos 

equipamentos operacionais serão superpostas na medida do possível vez que 

são interdependentes, o que pode ser observado no cronograma apresentado 

no Quadro. 4.3.1-2.   Assim, a primeira fase, superposta as demais, relativa à 

mobilização e detalhamento de projeto, durará 12 (doze) meses, sendo nesta 

que o projeto executivo e os programas ambientais serão detalhados, os 

canteiros de obra instalados, os programas ambientais implementados, e as 

autorizações e alvarás de atividades específicas obtidos.  Nesta fase serão 

realizadas a sinalização marítima e terrestre para a obra, e a comunicação 

social à comunidade da área de influência direta no Município de são 

Sebastião.   Na segunda fase, realizar-se-ão as obras civis das fundações - 

“cravamentos” da estacas e concretagem destas, as obras das pontes e 

plataformas, bem como as edificações prediais.  Esta durará 16 meses e será 

superposta pela fase das montagens de equipamentos eletro-mecânicos e 

tubulações, a qual durará 21 meses. Nesta última montar-se-ão as linhas na 

Tubovia, os braços de carregamento, as instalações elétricas, a instrumentação 

e automação, e os sistemas de controle operacional.  A esta etapa seguirá a de 

testes de equipamentos, de sistemas elétricos e de controle, até o 

comissionamento, seguido por fim da etapa de desmobilização. 
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Quadro 4.3.1-1 Etapas de instalação do empreendimento e sua duração. 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 

Mobilização e Projeto Detalhado Construção Civil Equipamentos e Sistemas Comissionamento 
&Certificação 

Desmobilização 

 

-Detalhamento do projeto executivo, 

-Detalhamento do programas de controle 

ambiental nos canteiros e obra 

-implantação dos programas de comunicação 

social e treinamento dos trabalhadores 

-Implantação do Canteiro de Obras e outras 

instalações de apoio no Terminal 

-Implantação do programas de controle 

ambiental nos canteiros e obra 

-Identificação e Sinalização das Vias de 

Acesso terrestres e marítimas 

 

 

-Fundações 

(estaqueamento) 

-Pontes 

-Plataformas 

-Dolfins  

-Passarelas 

-instalações Prediais  

 

-Instalação dos Braços de 

Carregamento 

-Montagem de Tubulações 

-Montagem Eletromecânica 

-Montagem Subestações 

Elétricas 

- Instalação do sistema de 

Instrumentação 

 

-Teste hidrostático de tubulação  

-Testes de sistemas elétricos e 

subestação 

-Testes de bombas 

-Teste dos sistemas de controle 

operacional 

-Certificação 

-Comissionamento 

 

 

-Remoção do Canteiro 

-Recuperação da Área de 

Canteiro 

Duração Esperada  Duração Esperada Duração Esperada Duração Esperada Duração Esperada 

De 2 a 12 meses 16 meses 21 meses De 4 a 6 meses De 2 a 4 meses 
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Quadro 4.3.1-2. Cronograma do empreendimento. 
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4.3.2. Mão de Obra 

Estima-se que no deverão trabalhar na obra, no auge da demanda, 800 

trabalhadores simultaneamente, distribuídos em três turnos.  Como 

apresentado na figura 4.3.2-1, haverá uma distribuição temporal no quantitativo 

de trabalhadores, variando de aproximadamente 150 logo no início das 

atividades em Janeiro de 2013, e chegando a 800 em Junho de 2013, 

mantendo-se em torno de 500 até o final de 2013, e decaindo para uma média 

de 200 pessoas em 2014.  

O princípio geral da política de contratação é o de priorizar a seleção local de 

trabalhadores sempre que possível, e assim evitar a mobilização de pessoas 

estranhas à região e aumentar a estrutura e aspectos ambientais de apoio às 

obras (alojamentos, despejos sanitários, lixo, e conflitos sociais). 

 

Figura 4.3.2-1 Distribuição dos quantitativos de mão-de-obra ao longo do período construtivo. 
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4.3.3. Canteiro de Obras 

As principais instalações e atividades de apoio às obras estarão no canteiro de 

obras do empreendimento.  Para a instalação do canteiro não serão 

necessárias áreas de empréstimos, áreas de bota-fora, e modificações de 

estradas ou novos arruamentos na área de seu entorno.  O local provável do 

canteiro foi pré-selecionado priorizando a proximidade do empreendimento e 

da área portuária, e considerando de um modo geral que suas instalações e 

atividades acarretem em o mínimo possível de alterações e interferências na 

área, mesmo que temporárias. Com base nestes critérios a área provável foi 

escolhida muito embora não tenha ainda sido efetivado o processo de 

arrendamento da mesma. Esta área preferencial é apresentada no mapa da 

Área de Influência do empreendimento (Anexo 1, do Capitulo 5). 

O canteiro de obras terá as seguintes estruturas Administrativas: 

Sanitários e Vestiários: Deverão ter a capacidade de atender a um efetivo 

de 500 pessoas por turno de trabalho, devendo ser dotados de separação 

para uso de homens e mulheres, e facilidades para deficientes físicos. A 

área estimada construída é de 500 m². 

Área de Convivência: Local com aproximadamente 120 m² destinado ao 

descanso e entretenimento dos empregados após o horário das refeições, 

ou em intervalos de trabalho. 

Refeitório: O refeitório com área estimada de 1.000 m² para atender 500 

pessoas por turno de trabalho, será provido de espaço suficiente para 

despensa, higienização de utensílios, cozinha industrial, lavatórios e 

escritório para administração com banheiro.  

Administração: O prédio administrativo com área estimada de 500 m², 

para um efetivo de 100 pessoas, será provido de recepção, sala de 

reunião, centro de processamento de dados (CPD) e salas para as 

gerências administrativa, financeira, contratual e de engenharia. Os 

departamentos de produção e financeiro deverão ficar alocados ao lado 



 

Relatório Ambiental Preliminar  

Ampliação do Píer Petroleiro 

 Terminal Aquaviário de São Sebastião  

Rev.: 00 

Página 39 de 70 

Data: 15-09-2011 

Cap.4. Caracterização  

 

____________________________________________________________________________________ 

Caracterização do Empreendimento                                                                                             39 de 70 

 

de suas respectivas gerências (engenharia e financeira). Os demais 

departamentos (qualidade, engenharia, SMS, planejamento e projetos, 

reprografia), devem ser locados no mesmo espaço físico divididos por 

baias. Também deverão existir sanitários femininos e masculinos, e uma 

copa. 

Apoio à Administração: O prédio de apoio administrativo com área 

estimada de 250 m², para um efetivo de 50 pessoas, será composto por 

áreas de controle de acesso (catracas), serviços gerais, serviço social, 

recursos humanos, departamento de pessoal, relações públicas, arquivo e 

treinamento. Deverá possuir banheiros femininos e masculinos e copa. 

Prédio da Fiscalização da PETROBRAS e TRANSPETRO: com área 

estimada de 100 m² para um efetivo de 20 pessoas deverá possuir uma 

recepção, salas para a fiscalização, coordenação e reunião. Deverá 

possuir banheiros femininos e masculinos e uma copa. 

Ambulatório Médico: O ambulatório médico com área estimada de 70 m², 

para um efetivo de quatro pessoas, deverá possuir salas de espera, 

curativos, repouso e consultório. A sala de curativos deve ser equipada 

com lavatório e demais recursos de higienização. O consultório deve ser 

exclusivo para o atendimento médico. Todas as salas devem ser 

independentes. Deverá possuir banheiros femininos e masculinos e uma 

copa, além de uma garagem coberta para ambulância. 

Almoxarifado e Pátio de Materiais: Com área aproximada de 1.000 m², 

será composto por sala administrativa, áreas cobertas e descobertas de 

estoque e armazenagem de materiais e ferramentas, e pátio de 

manobras. 

Depósito de Materiais Inflamáveis: A área de aproximadamente 25m² será 

instalada em área próxima ao almoxarifado de materiais. 

Depósito de Oxigênio e Acetileno: O depósito para oxigênio e acetileno 

com área de aproximadamente 20m² será instalada em área próxima ao 

almoxarifado de materiais.. 
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Laboratório: O laboratório com área de aproximadamente 20m² será 

instalado em área próxima ao almoxarifado de materiais com a função de 

acondicionamento de amostras e controle de qualidade do concreto e 

seus agregados.  

Área de Resíduos da Coleta Seletiva: A área terá aproximadamente 50m² 

e servirá ao armazenamento de resíduos recicláveis. 

Área de Resíduos Industriais:  A área de resíduos industriais com 

aproximadamente 800 m2 será dividida em área de resíduos perigosos, 

área de resíduos não perigosos, e área de resíduos de construção civil. 

Guarita: A guarita de entrada com aproximadamente 20 m2 será 

localizada na entrada do canteiro de obras, com a função de controlar e 

autorizar a entrada e permanência de veículos. Terá sala administrativa e 

sanitários. 

Instalações de Subempreiteiras: As instalações de subempreiteiras serão 

em uma área de aproximadamente 500 m2 dotada de infra-estrutura e 

iluminação externa para a instalação de contêineres, que terão escritórios 

administrativos, vestiários, sanitários, depósitos de materiais, e oficinas, e 

área de máquinas e equipamentos. 

Estacionamento: Os estacionamentos, em área de aproximadamente 600 

m2 serão divididos em uma área externa e uma área interna. 

Depósito de Meio Ambiente: O depósito de meio ambiente com 

aproximadamente 30 m2 guardará materiais e ferramentas de 

contingência, bem como matérias para a gestão de resíduos (lixeiras, 

tambores, big bags, bandejas, coletores e ferramentas). 

Embarcadouro: O embarcadouro com aproximadamente 300 m2 servirá 

ao embarque de pessoas para os trabalhos em mar em um píer exclusivo. 

Esta área será coberta e dotada de local para o diálogo diário de 

segurança, meio ambiente e saúde, depósitos de coletes e demais 

instalações de controle e SMS. 
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As dimensões destas instalações poderão ser alteradas em função das 

variáveis locais. Todavia, se tal ocorrer, as alterações para mais atenderão as 

limitações da gestão ambiental adequada e deverão ser devidamente 

comunicadas e submetidas previamente a aprovação do Órgão Ambiental 

responsável pelo licenciamento.   

Além destas áreas administrativas e de apoio aos trabalhadores serão 

instaladas as unidades industriais e operacionais de apoio à obra onde serão 

realizados o preparo de materiais e construção de estruturas a serem 

transportados para utilização na construção e montagem da ampliação do Píer, 

na frente de obra propriamente.  As unidades principais destas instalações de 

apoio estão a seguir relacionadas: 

Usina de Concreto:  

-Unidade de Limpeza de Caminhão Betoneira;  

-Armazém de Aço em Barras; Armazém de Aço Dobrado;  

-Armazém de Aço Soldado. 

Unidade de Fabricação de Pré-moldados 

Unidade de Montagem de Armações:  

-Armazém de Armações;Armazém de Madeiras. 

Unidade de Carpintaria;  

-Armazém de Formas 

Unidade de Pintura 

Unidade de Fabricação de Estacas (Pipe Shop):  

-Armazém de Aço para estacas;  

-Armazém de Aço Soldado para estacas. 

Unidade de Montagem de Armações para estacas:  

-Armazém de Armação para Estacas;  

-Armazém de Tubos para Estacas; 

Pátio de Movimentação de Estruturas e Estacas;  

Pátio de Transferência de Estruturas e Estacas; 

Ponte de Embarque  de Estruturas e Estacas. 

Área Portuária de Apoio aos Equipamentos Especiais: Pontes rolantes (50 
t); Balsa guindaste (170 t); Cábrea (250 t); Ramlift (cravador de tubo 
camisa com locação por GPS); Barco Ambulância; Balsa Canteiro. 
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Estima-se que área necessária a todas as instalações e atividades de apoio 

relativas ao canteiro de obras seja da ordem de 50.000 m2 a 70.000m2. 

4.3.4. Veículos, Máquinas, Embarcações 

A obra requererá a utilização de veículos leves e pesados, máquinas e 

equipamentos, e embarcações, conforme previsão apresentada na Tabela 

4.3.4.1-1. 

Tabela 4.3.4.1-1 Principais embarcações e cargas móveis que serão utilizadas e suas 
características. 

EMBARCAÇÃO e CARGAS MÓVEIS 

TIPO CARACTERÍSTICAS 
PREVISÃO DO 

TRAFEGO 

Ambulância  1 

Carro de passeio a 
gasolina ou a álcool;  

10 

Caminhão-carroceria, 
truck, caminhão-

comboio  

5 

Van, microônibus e 
ônibus  

10 

Balsa 30 m x 25 m de comprimento, calado com 1,8 m 3 

Flutuante portador de 
Bate-estacas 

Flutuante:30 m x 25 m e pontal de 2,5 m, calado 
máximo de 1,5 m, convés chato com guinchos e 
âncoras com gerador elétrico, compressor e 
equipamentos complementares. 

Bate-estacas: dotado de torre com dispositivo de 
inclinação, altura de 40 m e martelo com energia de 12 
toneladas metro. 

2 

Balsa portadora de 
Guindaste 

Guindaste: capacidade máxima de 90 t do tipo 
CABREA 

2 

Rebocador para Balsas 2 motores de 300BHP cada 4 

Lancha Rápida para 
apoio 2 motores diesel de 210HP cada  

2 

Ambulancha 2 motores diesel de 210HP cada  1 

Lancha de Passageiros Capacidade de 40 a 80 pessoas  2 

4.3.4.1. Abastecimento de Veículos, Máquinas e Embarcações 

O abastecimento das embarcações de apoio a obra serão abastecidas parte no 

Píer existente no mesmo sistema que atualmente é utilizado para o 

abastecimento dos rebocadores, e parte será realizado nas instalações 
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portuárias do canteiro de obras e no próprio canteiros de obras. No atual píer 

as condições de abastecimento atendem a exigências normativas para fins de 

proteção ambiental, todavia nas novas instalações do canteiro de obras, todas 

as facilidades com potencial poluidor atenderão da mesma forma as exigências 

legais para a proteção do meio ambiente.  Neste sentido todas as facilidades 

para abastecimento de combustível em veículos, máquinas, equipamentos de 

toda a natureza estarão em bacias de contenção cobertas e 

impermeabilizadas, com sistemas de drenagem e sump tanks, para o 

armazenamento e coleta do efluente oleoso. 

4.3.5. Vias de Acesso ao Empreendimento 

A via de acesso terrestre a São Sebastião, vindo do Planalto Paulista é a 

Rodovia dos Tamoios (SP-099), interligada à Rodovia Dr. Manoel Hyppólito 

Rego (SP- 055 / BR-101).   A SP-099 faz a ligação entre as cidades de São 

José dos Campos e Caraguatatuba, enquanto a SP-055/BR-101 liga 

Caraguatatuba a São Sebastião.  Também é possível ir ao local da obra pelas 

rodovias Imigrantes, Anchieta e Mogi-Bertioga, até o encontro com a Rodovia 

Dr. Manoel Hyppólito Rego (SP- 055 / BR-101) seguindo por esta, no sentido 

oeste – leste.  Pelo norte se configura a seguinte rota de acesso: acesso inicial 

pela SP-099, seguindo pela SP-055/BR-101 até a Av. Guarda Mor Lobo Viana, 

a qual passa em frente ao TASSE. Ao sul, a partir do município de Bertioga, 

segue pela SP-055/BR-101 até a Av. Guarda Mor Lobo Viana (Figura 4.3.4.6-

1). 

Como forma de logística de transporte dos materiais e equipamentos, poderão 

ser utilizados como ponto de chegada de regiões mais distantes, os Portos de 

Santos (distância aproximada de 110 km em relação à obra pela SP55 e BR 

101) e de São Sebastião (distância aproximada de 3 km em relação à obra). 
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Figura 4.3.5-1. Mapa ilustrativo das principais vias terrestres para acesso a obra (Fonte:Google 
maps). 

4.3.6. Aspectos Ambientais 

4.3.6.1. Emissões Atmosféricas 

Durante a obra, durante o trafego diário de veículos leves e pesados para o 

transporte de pessoas e equipamentos para o canteiro, bem como o tráfego de 

embarcações com pessoas, materiais, e equipamentos para a frente de obra, 

assim como as atividades de construção no canteiro e mar, vão gerar 

significativa quantidade de emissões atmosféricas.  Os veículos e máquinas 

utilizados estão listados na Tabela 4.3.4.1-1. 

Este aspecto ambiental da obra relativo a emissões atmosféricas será 

controlado por procedimentos do Programa de Controle de Poluição, a ser 

posteriormente detalhado. A avaliação dos possíveis impactos decorrentes 

deste aspecto é apresentada no Capitulo 6 deste estudo. 
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4.3.6.2. Geração de Ruídos 

Durante a obra, durante o trafego diário de veículos leves e pesados para o 

transporte de pessoas e equipamentos para o canteiro, bem como o tráfego de 

embarcações com pessoas, materiais, e equipamentos para a frente de obra, 

assim como as atividades de construção no canteiro e mar, vão gerar ruído.  

Os veículos e máquinas utilizados estão listados na Tabela 4.3.4.1-1. 

Este aspecto ambiental da obra relativo a geração de ruídos será controlado 

por procedimentos do Programa de Controle de Poluição, a ser posteriormente 

detalhado. A avaliação dos possíveis impactos decorrentes deste aspecto é 

apresentada no Capitulo 6 deste estudo. 

As atividades de implantação do empreendimento serão desenvolvidas 

observando e fiscalizando a condição de níveis de ruído gerado por máquinas, 

equipamentos e veículos utilizados, atendendo a legislação ambiental vigente. 

Desta forma será garantida a preservação de conforto acústico da população.  

4.3.6.3. Geração de Efluentes 

Na implantação do empreendimento serão gerados efluentes líquidos 

sanitários, oriundos dos banheiros e vestiários, assim como efluentes líquidos 

domésticos, gerados nos refeitórios e cozinhas. As estimativas de geração 

diária de efluentes, feitas com base nos projetos de engenharia, encontram-se 

na tabela 4.3.6.3-1. 

Tabela 4.3.6.3-1. Tipos e estimativa de geração de efluentes durante a fase de implantação do 
empreendimento 

Tipo de 
Efluente 

Origem Características 
Quantidade 

Por pessoa** Total/dia *** 

Sanitário 
Químico 

Trabalhador de frente 
de obra 

Matéria orgânica com 
presença de coliformes fecais 
e produtos químicos 

5L/dia 1.000 L/dia 

Sanitário 
comum 

Trabalhador de canteiro 
(não alojado) 

Matéria orgânica com 
presença de coliformes fecais. 

45 L/dia 9.000 L/dia 

Doméstico 
Refeitório, Copa, 
Cozinha 

Detergentes, óleos 20 L/dia 8000 L/dia 

(**Fonte: Irvine e de Jong, 2009. *** Considerando a média de 400 trabalhadores, 200 no canteiro, 200 na 
frente de obra) 
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Os efluentes sanitários gerados no canteiro de obras serão coletados e 

encaminhados para tratamento por empresas devidamente licenciadas para 

seu transporte, tratamento, e posterior descarte.  Caso haja coleta de esgoto 

no local onde será implantado o canteiro de obras, poderá ser construído um 

sistema sanitário para encaminhar o esgoto para a rede pública depois de 

obtidas as devidas autorizações municipais.  Na frente de obras, serão 

utilizados exclusivamente banheiros químicos com fornecimento de empresas 

devidamente licenciadas. 

O efluente pluvial será destinado no sistema de drenagem pluvial do canteiro. 

Os efluentes dos testes hidrostáticos das tubulações novas no Píer novo serão 

destinados, caso não tenham quaisquer produtos adicionados, como efluentes 

pluvias também. 

O efluente contaminado por óleos e outros produtos perigosos será 

apropriadamente segregado, recolhido, e enviado para empresas de 

tratamento e destinação final especializadas e licenciadas para isto.  Para as 

águas contaminadas por óleo será utilizado a Estação de Tratamentos de 

Efluentes do TASSE.  Este aspecto ambiental da obra relativo a efluentes será 

controlado por procedimentos a serem detalhados no Programa de Controle de 

Poluição, a ser posteriormente detalhado. A avaliação dos possíveis impactos 

decorrentes deste aspecto são apresentadas no Capitulo 6 deste estudo. 

4.3.6.4. Geração de Resíduos sólidos 

As estimativas de geração de resíduos durante a implantação do 

empreendimento, bem como os procedimentos de armazenamento, transporte 

e destinação final, conforme o tipo de material gerado, são apresentadas na 

Tabela 4.3.4.4-1.  Os resíduos sólidos industriais gerados no canteiro de obras 

serão segregados, acondicionados e armazenados apropriadamente, coletados 

e encaminhados para tratamento por empresas devidamente licenciadas para 

seu transporte, tratamento, e posterior destinação final.  Da mesma forma, os 
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resíduos recicláveis, e os resíduos orgânicos e não recicláveis, gerados no 

canteiro de obras, serão segregados, acondicionados e armazenados 

apropriadamente, e, caso haja coleta pública no local, estes serão entregues a 

esta coleta.  Em outro caso serão transportados diretamente às cooperativas 

de reciclagem ou recicladoras, ou ao destino final no caso dos não recicláveis.  

Os resíduos gerados no Terminal ou na obra que sejam levados para o interior 

do Terminal serão da mesma forma segregados, acondicionados, 

armazenados temporariamente e devidamente destinados segundo o 

procedimento de gerenciamento de resíduos sólidos do Terminal de São 

Sebastião o qual atende ao Sistema de Gestão Integrado certificado da 

TRANSPETRO.  Este aspecto ambiental da obra relativo a resíduos sólidos 

será controlado por procedimentos a serem mais bem detalhados no Programa 

de Controle de Poluição, a ser posteriormente detalhado.  A avaliação dos 

possíveis impactos decorrentes deste aspecto são apresentadas no Capitulo 6 

deste estudo.  
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Tabela 4.3.6.4-1. Estimativas de geração de resíduos durante a implantação do empreendimento, procedimentos de armazenamento, transporte e destinação final. 

Item Descrição Classificação 
Quantidade 
Estimada/mês 

Unid. 

Classe 

NBR 
10004 

Armazenamento 
temporário 

Forma 
Acondicionamento 

Transporte/ 

Tratamento 

Local de 
Descarte 
Autorizado 

Classe 
CONAMA 
307/02 

1 Pontas de Eletrodos INERTE 5 kg II B 
Local sinalizado 
pavimentado, 
coberto e arejado 

Caçamba Caçamba 

Coleta 
seletiva 
programa de 
reciclagem 

B 

2 
Discos de corte e 
desbaste 

INERTE 10 kg II B 
Local sinalizado, 
na própria obra 

Tambor na cor 
cinza 

Recipiente com 
resistência 
mecânica, 
identificado 

Aterro 
industrial 
licenciado 

C 

3 
Escovas 
rotativas/manual 

INERTE 10 kg II B 
Local sinalizado, 
na própria obra 

Caçamba Caçamba 

Coleta 
seletiva 
programa de 
reciclagem 

B 

4 Latas de eletrodos INERTE 2 kg II B 
Local sinalizado, 
na própria obra 

Caçamba Caçamba 
Reutilização 
ou reciclagem 

A 

5 Embalagem papelão INERTE 30 kg II B 
Local sinalizado, 
na própria obra 

Tambor cor azul 

Recipiente com 
resistência 
mecânica, 
identificado 

Coleta 
seletiva 
programa de 
reciclagem 

B 

6 Vidro / Lentes INERTE 1 kg II B 
Local sinalizado, 
na própria obra 

Tambor cor verde 

Recipiente com 
resistência 
mecânica, 
identificado 

Coleta 
seletiva 
programa de 
reciclagem 

B 

7 
Sucata de tubos, 
perfis e outros 
resíduos ferrosos 

INERTE 100 kg II B 
Local sinalizado, 
na própria obra 

Caçamba Caçamba 
Reutilização 
ou reciclagem 

A 
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Item Descrição Classificação 
Quantidade 
Estimada/mês 

Unid. 

Classe 

NBR 
10004 

Armazenamento 
temporário 

Forma 
Acondicionamento 

Transporte/ 

Tratamento 

Local de 
Descarte 
Autorizado 

Classe 
CONAMA 
307/02 

8 
Entulhos de Obra 
(excluindo materiais 
abaixo) 

INERTE 5 m³ II B 
Local sinalizado, 
na própria obra 

Caçambas 
Caçambas 
cobertas 

Aterro 
sanitário 
licenciado 

C 

9 Borras Oleosas PERIGOSO 20 L I 
Local sinalizado, 
na própria obra 

Tambor de aço 

Recipiente com 
resistência 
mecânica, 
identificado 

Aterro 
industrial 
licenciado ou 
encaminhame
nto para 
recuperação 

D 

10 
Sobrenadantes dos 
separadores de água 
e óleo 

PERIGOSO 20 L I 
Local sinalizado, 
na própria obra 

Tambor de aço 

Recipiente com 
resistência 
mecânica, 
identificado 

Aterro 
industrial 
licenciado ou 
encaminhame
nto para 
recuperação 

D 

11 
Resíduos 
provenientes de 
caixa de gordura 

NÃO- 
INERTES 

1 M³ II A 
Local sinalizado, 
na própria obra 

Tambor de aço 

Recipiente com 
resistência 
mecânica, 
identificado 

Estação de 
tratamento de 
esgoto 
licenciada 

C 

12 
Sobra de 
argamassa/ concreto 

INERTE 200 kg II B 
Local sinalizado, 
na própria obra 

Caçamba Caçamba 
Aterro 
sanitário 
licenciado 

A 

13 
Luvas / Avental / 
Blusão de raspa 

INERTE 5 kg II B 
Local sinalizado, 
na própria obra 

Sacos plásticos Sacos plásticos 
Aterro 
industrial 
licenciado 

C 

14 
Luvas e capas de 
PVC ou plásticas 

INERTE 2 kg II B 

 

Local sinalizado, 
na própria obra 

Sacos plásticos Sacos plásticos 
Aterro 
industrial 
licenciado 

C 
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Item Descrição Classificação 
Quantidade 
Estimada/mês 

Unid. 

Classe 

NBR 
10004 

Armazenamento 
temporário 

Forma 
Acondicionamento 

Transporte/ 

Tratamento 

Local de 
Descarte 
Autorizado 

Classe 
CONAMA 
307/02 

15 
Uniformes de 
algodão (inservíveis) 

INERTE 10 kg II B 
Local sinalizado, 
na própria obra 

Sacos plásticos Sacos plásticos 
Aterro 
Industrial 
licenciado 

C 

16 
Formas metálicas e 
cintas 

INERTE 20 kg II B 
Local sinalizado, 
na própria obra 

Caçamba Caçamba 

Coleta 
seletiva 
programa de 
reciclagem 

B 

17 
Sobra de estrados 
de madeira 

INERTE 30 kg II B 
Local sinalizado, 
na própria obra 

Caçamba Caçamba 
Reutilização 
ou reciclagem 

B 

18 

Sacos de cimento, 
papelão e 
embalagem dos 
aditivos 

INERTE 30 kg II B 
Local sinalizado, 
na própria obra 

Tambor cor azul 

Recipiente com 
resistência 
mecânica, 
identificado 

Coleta 
seletiva 
programa de 
reciclagem 

B 

19 
Revestimento e 
isolamento 

PERIGOSO 30 kg I 
Local sinalizado, 
na própria obra 

Tambor cor 

amarela 

Recipiente com 
resistência 
mecânica, 
identificado 

Aterro 
industrial 
licenciado 

D 

20 Latas e tambores PERIGOSO 20 kg I B 
Local sinalizado, 
na própria obra 

Contêiner de 
resíduos 

Recipiente com 
resistência 
mecânica, 
identificado 

Reciclagem 
ou aterro 
industrial 
licenciado 

D 

21 Filmes plásticos INERTE 5 kg II B 
Local sinalizado, 
na própria obra 

Tambor na cor 
vermelha 

Saco plástico 

Reciclagem 
ou aterro 
industrial 
licenciado 

B 

22 
Espátulas, rolos de 
lã, pincéis, trinchas e 
estopas 

PERIGOSO 5 kg I 
Local sinalizado, 
na própria obra 

Tambor na cor 
amarela 

Recipiente com 
resistência 
mecânica, 
identificado 

Aterro 
industrial 
licenciado 

D 
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Item Descrição Classificação 
Quantidade 
Estimada/mês 

Unid. 

Classe 

NBR 
10004 

Armazenamento 
temporário 

Forma 
Acondicionamento 

Transporte/ 

Tratamento 

Local de 
Descarte 
Autorizado 

Classe 
CONAMA 
307/02 

23 Vidro de jatista INERTE 5 kg II B 
Local sinalizado, 
na própria obra 

Tambor cor verde 

Recipiente com 
resistência 
mecânica, 
identificado 

Coleta 
seletiva 
programa de 
reciclagem 

B 

24 Máscaras / filtros PERIGOSO 1 kg I 
Local sinalizado, 
na própria obra 

Saco plástico Saco plástico 
Aterro 
industrial 
licenciado 

D 

25 
Embalagem de 
alumínio 

INERTE 5 kg II B 
Local sinalizado, 
na própria obra 

Caçamba Caçamba 

Coleta 
seletiva 
programa de 
reciclagem 

B 

26 
Sobras de preparo e 
de alimentos 

NÃO-INERTE 200 kg IIA 
Local sinalizado, 
na própria obra 

Tambor na cor 
preta 

Recipiente com 
resistência 
mecânica, 
identificado 

Coleta 
seletiva e 
envio para 
aterro 
sanitário 
licenciado ou 
alimentação 
animal com 
pré-
tratamento 

B 

27 
Copos e talheres 
descartáveis 

INERTE 5 kg II B 
Local sinalizado, 
na própria obra 

Tambor na cor 
vermelha 

Recipiente com 
resistência 
mecânica, 
identificado 

Coleta 

Seletiva ou 
programa de 
reciclagem 

B 

28 Papel e papelão INERTE 30 kg IIB 
Local sinalizado, 
na própria obra 

Tambor na cor azul 

Recipiente com 
resistência 
mecânica, 
identificado 

 

coleta 
seletiva 
programa de 
reciclagem 

B 
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Item Descrição Classificação 
Quantidade 
Estimada/mês 

Unid. 

Classe 

NBR 
10004 

Armazenamento 
temporário 

Forma 
Acondicionamento 

Transporte/ 

Tratamento 

Local de 
Descarte 
Autorizado 

Classe 
CONAMA 
307/02 

29 Resíduos de varrição INERTE 50 kg II B 
Local sinalizado, 
na própria obra 

Caçamba Caçamba 
Aterro 
sanitário 
licenciado 

C 

30 
Papel Higiênico 
contaminado 

PERIGOSO 120 kg I 
Local sinalizado, 
na própria obra 

Sacos plásticos Sacos plásticos 
Aterro 
sanitário 
licenciado 

D 

31 

Resíduos 
ambulatoriais 
(curativos, agulhas e 
seringas) 

PERIGOSO 5 kg I 
Local sinalizado, 
na própria obra 

Vasilhame 
apropriado para 
material perfuro-
cortante 

Recipiente com 
resistência 
mecânica, 
identificado 

Incineração 
ou 
descontamina
ção e envio 
para aterro 
sanitário 
licenciado 

D 

32 
Óleo lubrificante ou 
hidráulico usados 

PERIGOSO 50 L I 
Local sinalizado, 
na própria obra 

Tambor de aço 

Recipiente com 
resistência 
mecânica, 
identificado 

Re-refino 
(programa de 
reciclagem) 

D 

33 Resíduos graxosos PERIGOSO 3 kg I 
Local sinalizado, 
na própria obra 

Tambor de aço 

Recipiente com 
resistência 
mecânica, 
identificado 

Aterro 
industrial 
licenciado 

D 

34 

Filtros de óleo/ar e 
embalagens 
contaminados com 
óleo 

PERIGOSO 10 kg I 
Local sinalizado, 
na própria obra 

Tambor na cor 
amarela 

Recipiente com 
resistência 
mecânica, 
identificado 

Aterro 
industrial 
licenciado 

D 

35 
Embalagens de 
papel e papelão 
contaminados 

PERIGOSO 20 kg I 
Local sinalizado, 
na própria obra 

Tambor na cor 
amarela 

Recipiente com 
resistência 
mecânica, 
39identificado 

Aterro 
industrial 
licenciado 

D 
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Item Descrição Classificação 
Quantidade 
Estimada/mês 

Unid. 

Classe 

NBR 
10004 

Armazenamento 
temporário 

Forma 
Acondicionamento 

Transporte/ 

Tratamento 

Local de 
Descarte 
Autorizado 

Classe 
CONAMA 
307/02 

36 
Baterias e 
acumuladores 

PERIGOSO 20 kg I 
Local sinalizado, 
na própria obra 

Tambor na cor 
amarela 

Recipiente com 
resistência 
mecânica, 
identificado 

Coleta 
seletiva 
programa de 
reciclagem 

D 

37 
Trapos e estopas 
contaminadas 

PERIGOSO 20 kg I 
Local sinalizado, 
na própria obra 

Tambor na cor 
amarela 

Recipiente com 
resistência 
mecânica, 
identificado 

Lavagem em 
empresa 
especializada 

D 

38 
Tambores e latas 
contaminadas 

PERIGOSO 10 kg I 
Local sinalizado, 
na própria obra 

Tambor na cor 
amarela 

Recipiente com 
resistência 
mecânica, 
identificado 

Reciclagem 
ou aterro 
industrial 
licenciado 

D 

39 
Lâmpadas 
fluorescentes 

PERIGOSO 1 kg I 
Local sinalizado, 
na própria obra 

Tambor na cor 
amarela 

Recipiente com 
resistência 
mecânica, 
identificado 

Reciclagem D 
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4.3.6.5. Consumo de Recursos Naturais 

Energia Elétrica - Para a implantação do empreendimento, será utilizada 

energia elétrica fornecida pela rede pública. Quando não for possível, serão 

utilizados geradores a diesel (1300 kVA).  

A energia a ser utilizada durante a operação do novo píer será fornecida pelo 

próprio terminal, distribuída pela concessionária BANDEIRANTES da forma 

como é realizado atualmente. 

Estima-se que o consumo de energia elétrica na obra seja limitado 

considerando que o mais apropriado na frente marítima será a utilização de 

geradores e motores com o consumo de diesel. 

O consumo de energia elétrica da rede pública será maior no canteiro de obras 

e nas atividades de apoio. Este consumo deverá ser posteriormente 

especificado no detalhamento do projeto de controle de poluição da obra. 

Combustíveis - A obra consumirá uma grande quantidade de combustíveis ao 

longo dos 30 meses de atividades, considerando todas as atividades diretas e 

indiretas e todos os equipamentos, veículos e embarcações necessários ao 

desenvolvimento das atividades.  Estas quantidades deverão ser 

posteriormente especificadas no detalhamento do projeto de controle de 

poluição da obra, bem como os aspectos ambientais de uso do recurso. 

Concreto - A construção dos novos píeres necessitará uma grande quantidade 

de concreto, a ser feito no local ou fora (pré-moldados), da ordem de milhares 

de toneladas para todo o empreendimento, ao longo dos 16 meses de obras 

civis.  Estes serviços de elaboração do concreto e a aquisição dos materiais 

necessários devem ocorrer no local da obra e canteiro, e, no município de São 

Sebastião, Caraguatatuba e São Paulo, respectivamente.  Estas quantidades 

deverão ser posteriormente especificadas no detalhamento do projeto de 

controle de poluição da obra, bem como os aspectos ambientais de 

transformação e uso do recurso. 
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Aço- A obra utilizará uma quantidade de aço a ser trazido por via terrestre e 

portuária, de outras partes do Estado e do Brasil, da ordem de milhares de 

toneladas para todo o empreendimento, ao longo dos 36 meses de obras.  

Estas quantidades deverão ser posteriormente especificadas no detalhamento 

do projeto de controle de poluição da obra, bem como os aspectos ambientais 

decorrentes da transformação e uso do recurso. 

4.3.6.6. Pressões Sociais pelo Uso da Vias de Transportes de Cargas e 
Pessoas 

A obra gerará uma significativa pressão sobre a área de influência relativa ao  

transporte diário pessoas, de materiais e equipamentos, ao canteiro de obras e 

a frente de trabalho no Pier.  O deslocamento diário dos trabalhadores será 

realizado por ônibus e por embarcações como piquetes e balsas.  Os tipos de 

embarcações que serão utilizadas para o transporte de materiais, 

equipamentos e funcionários, bem como o número de veículos disponíveis 

estão detalhados na Tabela 4.3.4.1-1 já apresentada no item 4.3.4.1.  

Inicialmente está previsto que serão tomadas as seguintes medidas para 

controlar o risco de transtornos causados pelo aumento de tráfego em razão 

dos transportes: (i) Sinalização das vias (placas de controle de velocidade, 

indicação da obra, etc.); (ii) Escalonamento do transporte de materiais ao longo 

do dia, sempre que possível, para que não haja concentração dessa atividade 

num único período; (iii) Transporte de determinadas cargas e equipamentos em 

períodos de menor fluxo de veículos e embarcações; (iv) Treinamento 

ambiental e conscientização dos envolvidos no transporte; (v) Fiscalização 

rigorosa no transporte de materiais de construção que controle o risco de 

queda acidental da carga; e (vi) implementação de programa de comunicação 

social da obra.  Todavia, após sejam contratados os serviços de construção, a 

logística detalhada de transporte de pessoal, materiais, equipamentos, 

combustíveis, e resíduos, será definida com exatidão.  Este planejamento 

servirá para o detalhamento e implementação do Programa de Comunicação 

Social, do Controle de Poluição e Treinamento Ambiental dos Trabalhadores. 
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4.3.6.7. Derrames de Combustíveis 

O intenso tráfego de embarcações e o uso de equipamentos com grande 

consumo de combustíveis na obra tem o potencial de vazamento de 

combustíveis para o meio. Para o combate a eventuais emergências 

ambientais de vazamentos incidentais, o TASSE possui um Centro de Defesa 

Ambiental (CDA) com lanchas, barreiras flutuantes, navios-tanque com 

mangote e todos os equipamentos e materiais para coleta de óleo. Na 

ampliação do novo pier, o CDA (Figura 4.6.2.) atenderá quaisquer incidentes 

de vazamento no mar que sejam oriundos de incidentes na obra ou nas 

atividades normais do Terminal.  Os procedimentos a serem seguidos são 

aqueles previstos no Plano de Emergência do Terminal. 

 

 

Figura 4.3.6.7-1. Equipamentos fixos de salvatagem de emergência no píer de rebocadores do 
Píer atual de São Sebastião. 
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4.4. Valor do Empreendimento 

O valor total dos investimentos para a Ampliação do Píer do Terminal de São 

Sebastião é estimado atualmente em R$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta 

milhões).  Este valor pode variar para mais ou para menos devendo ser 

apropriadamente atualizado em fase posterior. 
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ANEXO 1 – Mapa de Localização sobre Carta 
Náutica 1:10:000 
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ANEXO 2 – Mapa de Localização sobre Cartas 
1:50:000 
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ANEXO 3 – Planta planialtimétrica em escala de 
1:10.000 (Planta Petrobras DE-4250.01-6000-942-
PEN-201=H) 
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ANEXO 4 – Arranjo Geral do Pier (Planta 
Petrobras DE-4250.01-6600-942-AVE-001) 
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ANEXO 5 – Detalhes, Localização e 
Características dos Braços de Carregamento  
(Planta Petrobras DE-4250.01-6600-942-AVE-
004=A)  
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ANEXO 6 –  Detalhe das Estruturas de Atracação 
com Plataforma, Passarelas e Dolfins de 
Atracação, e Amarração (Planta Petrobras DE-
4250.01-6600-942-AVE-010=A) 
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ANEXO 7 – Estrutura dos Dolfins de Atracação 
(Planta Petrobras DE-4250.01-6600-131-AVE-
045=A) 
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ANEXO 8 – Estrutura dos Dolfins de Amarração 
(Planta Petrobras DE-4250.01-6600-131-AVE-
034=A) 
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ANEXO 9 – Detalhes do Pier de Rebocadores 
(Planta Petrobras DE-4250.01-6600-131-AVE-
016=B) 
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ANEXO 10 – Detalhes do Pier de Rebocadores 
(Planta Petrobras DE-4250.01-6600-131-AVE-
015=C. 
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ANEXO 11 – Detalhe a Estrutura da Ponte de 
Acesso (Planta Petrobras DE-4250.01-6600-942-
AVE-005) 
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ANEXO 12 –  Detalhe a Estrutura da Ponte de 
Acesso (Planta Petrobras DE-4250.01-6600-942-
AVE-.006) 
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ANEXO 13 – Detalhe da Estrutura de Transição 
(Planta Petrobras DE-4250.01-6000-942-PEN-
202=0) 

 

 

 


