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6.1 Justificativa e Antecedentes  

Neste capítulo são apresentados os impactos ambientais identificados decorrentes 

das atividades de implantação, operação atual e operação futura do 

empreendimento denominado “Ampliação do Píer do Terminal de São Sebastião”, 

sobre os meios físico, biótico e antrópico. 

Os impactos foram identificados com base na caracterização do empreendimento 

(Capítulo 4) e no diagnóstico ambiental (Capítulo 5). 

A avaliação de impactos ambientais é um dos instrumentos da Política Nacional 

do Meio Ambiente, cuja finalidade é auxiliar no desenvolvimento de uma atividade, 

viabilizando o uso de recursos naturais e econômicos, e promovendo o 

desenvolvimento sustentável.  

A Resolução CONAMA 001/86 dispõe sobre critérios básicos e as diretrizes gerais 

para uso e implementação da Avaliação de Impacto Ambiental como um dos 

instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, resolve: 

Art.6º o estudo de impacto ambiental desenvolverá, no mínimo, as seguintes 

atividades técnicas: 

I – diagnóstico ambiental da área de influência do Programa completa descrição e 

análise dos recursos ambientais e suas interações, tal como existem, de modo a 

caracterizar a situação ambiental da área, antes da implantação do Programa, 

considerando: 

a) o meio físico; 

b) o meio biológico; 

c) o meio socioeconômico. 

II – análise dos impactos ambientais do Programa e de suas alternativas, através de 

identificação, previsão da magnitude e interpretação da importância dos prováveis 

impactos relevantes, discriminando: os impactos positivos e negativos, (benéficos e 

adversos), diretos e indiretos, imediatos e a médio e longo prazos, temporários e 
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permanentes: seu grau de reversibilidade; suas propriedades cumulativas e 

sinérgicas; a distribuição dos ônus e benefícios sociais; 

III – definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos, entre elas os 

equipamento de controle e sistemas de tratamento de despejos, avaliando a eficiência 

de cada uma delas; 

IV – elaboração do programa de monitoramento dos impactos positivos e negativos, 

indicando os fatores e parâmetros a serem considerados. 

Existem diversos métodos para avaliação de impactos ambientais. O 

conhecimento dos métodos de avaliação de impacto ambiental disponível tem sido 

adaptado às condições particulares da cada estudo, levando em consideração os 

recursos técnicos, financeiros, tempo, termo de referência (IAP, 1992). 

A avaliação dos impactos ambientais de instalações e atividades pode ser feita 

sob critérios de várias metodologias (Leopold et al., 1971; Shopley. & 

Fuggle,1984; Moreira, 1990; Moreira, 1999b; Orea, 1994; IBAMA,.1995; Fdez-

Vítora,1997; Silva, 1999), as quais tem sido objeto de revisão crítica para a 

avaliação de sua efetividade e nível de subjetividade associada (Abdon, 2004). 

Neste trabalho a avaliação procede segundo conceitos destas metodologias e o 

uso de conceitos tais como aqueles de impacto ambiental, aspecto ambiental, e 

meio ambiente, da Norma Brasileira ABNT NBR ISO 1400. 

Nos estudos e avaliações de impactos de um Programa em particular, a exigência 

do Termo de Referência (TR); um roteiro com a delimitação dos recortes temáticos 

a serem contemplados é comum em Programas licenciados pelo IBAMA e por 

alguns órgãos licenciadores estaduais. A Resolução CONAMA n. 001/86 

estabelece as diretrizes gerais e as atividades técnicas mínimas a serem 

desenvolvidas no Relatório Ambiental Preliminar (RAP) e atribui ao órgão 

ambiental responsável pelo licenciamento a competência para fixar diretrizes 

adicionais julgadas necessárias.  

Art. 5º [...] Parágrafo único. Ao determinar a execução do estudo de impacto 

ambiental, o órgão estadual competente, ou o IBAMA ou, quando couber, o Município, 

fixará as diretrizes adicionais que, pelas peculiaridades do Programa e características 
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ambientais da área, forem julgadas necessárias, inclusive os prazos para conclusão e 

análise dos estudos (Res. CONAMA nº. 001/86). 

Art. 10 º O procedimento de licenciamento ambiental obedecerá às seguintes etapas: 

I – definição pelo órgão ambiental competente, com a participação do empreendedor, 

dos documentos, Programas e estudos ambientais, necessários ao início do processo 

de licenciamento correspondente à licença a ser requerida (Res. CONAMA n.º 

237/97). 

Por fornecer a moldura teórico-metodológica e as diretrizes temáticas, por 

intermédio das quais a inserção regional e as alternativas conceituais do 

Programa serão descritas e avaliadas, indiretamente, o TR também define o perfil 

da equipe técnica responsável pela elaboração do Estudo Ambiental. Dessa forma, 

este documento é balizador e visa a garantir o atendimento não apenas das 

orientações gerais contidas na citada Resolução, mas, sobretudo, de diretrizes 

que tratam das especificidades do Programa e das características e 

particularidades ambientais. 
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6.2. Metodologia - Critérios para a Identificação e 

Avaliação de Impactos 

Os conceitos de impacto ambiental, aspecto ambiental, e meio ambiente, 

utilizados neste estudo estão de acordo com aqueles apresentados na Norma 

Brasileira ABNT NBR ISO 14001, quais sejam: 

“Meio ambiente - circunvizinhança em que uma organização opera, incluindo-se ar, 

água, solo, recursos naturais, flora, fauna, seres humanos e suas inter-relações; 

Aspecto ambiental - elemento das atividades ou produtos ou serviços de uma 

organização que pode interagir com o meio ambiente. NOTA: um aspecto ambiental 

significativo é aquele que tem ou pode ter um impacto ambiental significativo; 

Impacto ambiental - qualquer modificação do meio ambiente, adversa ou benéfica, 

que resulte, no todo ou em parte, dos aspectos ambientais da organização.” 

Por esta definição, justificada em uma relação de causa e efeito, os impactos são 

as modificações identificáveis no meio os quais tenham como causa os “aspectos” 

interativos do empreendimento que interagem com o meio. 

A referência legal considerada neste estudo (Resolução nº 001/86 do CONAMA) 

define impactos ambientais de forma abrangente, como quaisquer alterações 

causadas por quaisquer energias ou matérias resultantes de atividades humanas 

em geral, sem restringir as causas determinantes dos impactos unicamente aos 

aspectos impactantes de empreendimentos licenciáveis: 

...“Art. 1º - Para efeito desta Resolução, considera-se impacto ambiental qualquer 

alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada 

por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, 

direta ou indiretamente, afetam: 

I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

II - as atividades sociais e econômicas; 

III - a biota; 

IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 
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V - a qualidade dos recursos ambientais.‟‟ 

Pela definição legal, impacto ambiental são alterações do meio ambiente 

originadas em atividades humanas e que afetam direta ou indiretamente o meio 

biológico, o meio físico e, ainda, o meio socioeconômico . 

Sob esta perspectiva os impactos devem ser identificados e ainda analisados e 

valorados com uma previsão de sua Magnitude e verificação de sua Importância. 

Para isto, é necessário discriminar os níveis de seus atributos de: “Qualificação” 

(se benéficos ou adversos); “Incidência” (se diretos ou indiretos), “Temporalidade” 

(imediatos, médio, ou longo prazo), “Permanência” (temporários ou 

permanentes),“Irreversibilidade”, e “Cumulatividade”, bem como também 

analisando a distribuição dos seus efeitos sobre o meio físico, o meio biótico e o 

meio socioeconômico. Estes últimos podem ser entendidos como “ônus” ou 

“benefícios sociais” decorrentes de outros impactos, e, portanto, indiretos.   

O presente estudo adotou a prática comum a qual considera que impactos 

ambientais de um empreendimento são todas as alterações primárias ou 

secundárias, ou de qualquer ordem, que possam ocorrer tanto nos meios físico e 

biótico, como no meio socioeconômico, as quais sejam efeitos da interação com 

aspectos do empreendimento. 

Consideram-se também as premissas estabelecidas pela CETESB no Roteiro 

para a elaboração da AIA integrante deste RAP, quais sejam: 

...“Identificar, quantificar, avaliar e indicar espacialmente os principais impactos que 

poderão ocorrer em função das diversas ações previstas para o planejamento, a 

implantação e a operação do empreendimento, tais como: 

- Alterações na dinâmica superficial, tais como: processos erosivos, assoreamento e 

instabilidade de encostas, identificando os pontos críticos; 

- Alterações no regime fluviométrico e qualidade das águas; 

- Interferências sobre a vegetação: quantificação e qualificação da cobertura vegetal a 

ser suprimida; 
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- Interferências com Unidades de Conservação, APP e demais áreas de interesse 

ambiental (indicadas no anexo); 

- Interferências sobre a fauna associada aos ambientes naturais e antrópicos com 

destaque para os corredores de fauna; 

- Alterações do uso e ocupação do solo: ruptura do padrão de acessibilidade; 

valorização/desvalorização imobiliária; perda de produção econômica; indução à 

ocupação, etc.; 

- Alterações na qualidade de vida: caracterização dos imóveis a serem 

desapropriados; realocação de população; outras interferências com áreas 

residenciais, como: emissão de ruído, impacto visual; alterações de tráfego, etc; 

- Risco de acidentes com produtos perigosos durante a operação do 

empreendimento.” 

Especificamente no que se refere ao último item acima transcrito, o qual exige a 

identificação e valoração dos principais impactos que possam decorrer de: “risco 

de acidentes com produtos perigosos durante a operação do empreendimento”..., 

o presente estudo considera na análise, e no estabelecimento do grau de impacto 

deste risco específico, a Resolução 371/2006 do CONAMA que estabelece no Art. 

2º parágrafo 1º: 

...“§ 1º Para estabelecimento do grau de impacto ambiental serão considerados 

somente os impactos ambientais causados aos recursos ambientais, nos termos do 

art. 2º, inciso IV da Lei nº 9.985, de 2000, excluindo riscos da operação do 

empreendimento, não podendo haver redundância de critérios. 

 

Por conta disto, no presente estudo, os impactos ponderados como Potenciais (de 

ocorrência relativa à riscos acidentais) não são considerados quanto a sua 

Significância, enquanto que os impactos ponderados como Reais são 

considerados como Significativos, desde que apresentem grau de Importância 

classificado como Média baixa, Média, Média alta , Alta ou Muito alta. Desta 

forma, são excluídos de Significância apenas os impactos Reais que apresentem 

grau de Importância Muito baixa a baixa. 
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6.2.1. Critérios para Caracterização e Valoração dos Impactos 

Entre os métodos normalmente utilizados pode ser observado que existe 

variabilidade quanto à definição dos parâmetros de valoração dos impactos. 

Entendimentos diversos são aplicados, com escalas espaciais e temporais 

subjetivas variando significativamente de uma análise à outra. Os seguintes 

parâmetros são normalmente utilizados: 

(i) Qualificação (positivo e negativo); 

(ii) Incidência (direto e indireto); 

(iii) Potencialidade (real e potencial); 

(iv) Temporalidade (imediato, médio prazo, e longo prazo); 

(v) Permanência (temporário, cíclico, e permanente); 

(vi) Cumulatividade (simples e indutor); 

(vii) Abrangência Espacial (local, regional, e estratégico); 

(viii) Magnitude (baixa, média, e alta); 

(ix) Reversibilidade (reversível e irreversível); 

(x) Importância (baixa, média, e alta); 

(xi) Sensibilidade do Meio (baixa, média, e alta); 

(xii) Vulnerabilidade (baixa, média, e alta); 

(xiii) Significância (significativo e não significativo). 

Estes podem variar na denominação, no número de níveis, e no significado 

intrínseco de cada um. Alguns trabalhos consideram a Magnitude como mais um 

parâmetro básico de valoração e outros a consideram como uma grandeza 

composta obtida a partir dos outros parâmetros básicos acima enumerados.  Na 

presente análise parte dos parâmetros acima enumerados é utilizada para 

quantificar, mesmo que subjetivamente, a Magnitude dos impactos. E esta, 

conjuntamente com a Sensibilidade do Meio, e posteriormente com o 



 

Relatório Ambiental Preliminar 

Ampliação do Píer Petroleiro 

Terminal Aquaviário de São Sebastião  

Rev.: 00 

Página 13 de 109 

Data: 15-09-2011 

Cap.6. AIA 

 

_______________________________________________________________________________
Avaliação de Impactos                                                                                                       13 de 109 

entendimento da Irreversibilidade e da Vulnerabilidade do Meio ao Impacto 

específico, é utilizada para a interpretação da Importância dos Impactos.  A 

caracterização qualitativa dos impactos identificados é realizada inicialmente com 

base nos parâmetros primários denominados: (i) Potencialidade, (ii) Qualificação, 

(iii) Incidência, (iv) Temporalidade, e mais quantitativamente pelos parâmetros (v) 

Abrangência Espacial, (vi) Permanência, e (vii) Cumulatividade, os quais são 

definidos como segue: 

Potencialidade - real quando o impacto efetivamente vai ocorrer após a 

implantação da atividade ou potencial se não há certeza quanto ao fato do 

impacto ocorrer após a implantação da atividade. De um modo geral, 

impactos reais seriam os impactos rotineiros de alguma forma e os impactos 

potenciais aqueles incertos ou decorrentes de incidentes. 

Qualificação - o impacto é positivo, no sentido de benéfico, quando uma 

ação resulta em uma melhoria da qualidade ambiental, e negativo, no sentido 

de maléfico, quando resulta em danos à qualidade ambiental. 

Incidência - O impacto é direto quando decorre diretamente da ação, sendo 

o primeiro efeito resultante da ação, e o impacto é indireto quando decorre 

indiretamente da ação, sendo efeito secundário de um impacto direto. O 

impacto direto define a Área de Influência Direta (AID) e o impacto indireto 

define a Área de Influência Indireta (AII) do empreendimento. Neste 

entendimento, a Incidência possui dimensão espacial na medida em que 

numa área mais próxima da atividade predominam os efeitos denominados 

de diretos, e em uma área circunvizinha a esta, de amortecimento ou 

repercussão dos impactos iniciais, predominam os impactos indiretos, 

secundários, ou induzidos. 

Temporalidade - O impacto é imediato quando o efeito surge no instante em 

que se dá a ação impactante, de médio prazo quando o efeito ocorre algum 

tempo após o término da ação causadora, ou de longo prazo quando o efeito 

se dá em um intervalo de tempo consideravelmente afastado do instante 
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imediato da ação causadora. A temporalidade refere-se ao retardo do 

impacto a partir do momento em que houve a ação. O conceito de 

temporalidade é intrinsecamente subjetivo, pois a escala não é fixada por 

qualquer metodologia e depende da interpretação do que é imediato, médio 

e longo prazo. Assim, neste estudo considera-se que cada um destes 

significa, respectivamente, no exato instante da ação até algumas horas, dias 

ou semanas, e, meses ou anos. 

Abrangência Espacial - O impacto é local quando o impacto atua em uma 

área localizada, insignificante ou pequena; é estratégico quando afeta a área 

total de um sistema considerado; e é regional quando afeta uma área 

intermediária. No socioeconômico, os Impactos são classificados de acordo 

coma abrangência sobre as unidades de geografia política - (i) município, (ii) 

vários municípios, (iii) estados e países – correspondem a impacto local, 

regional e estratégico, respectivamente. Nos meios físicos e bióticos, os 

impactos devem considerar respectivamente as escalas geológicas e 

ecológicas de estudo. (Esta definição de abrangência diverge daquela 

explicita na Resolução nº 237/97 do CONAMA a qual define “impacto 

ambiental regional” como: “todo e qualquer impacto ambiental que afete 

diretamente (AID do Programa), no todo ou em parte, o território de dois ou 

mais Estados). 

Permanência - O impacto é permanente quando a causa geradora 

(aspectos) dos impactos se manifesta continuamente enquanto houver o 

empreendimento, ou, é temporário, quando a causa, a fonte, cessa após um 

tempo determinado e sua próxima ocorrência não é previsível, ou, é cíclico, 

com a ação se manifestando de forma recorrente em intervalos previsíveis. A 

Permanência refere-se assim à duração da causa (aspecto ambiental da 

atividade ou instalação) impacto em relação à duração da atividade ou vida 

do empreendimento. A permanência, nesta análise, não se refere à duração 
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dos efeitos, mas à duração da causa. A duração dos efeitos é considerada 

na análise pela avaliação da Irreversibilidade do impacto. 

Cumulatividade - O impacto é simples quando não se apresenta como 

indutor à geração de outros impactos (quando não há repercussão). E, o 

impacto é considerado como indutor, quando induz a outro impacto 

ambiental (quando há repercussão do impacto) no mesmo meio em tempos 

diferentes, ou em meio diferente concomitantemente ou em tempo futuro. 

Todos estes parâmetros, com dois ou três níveis cada, são em princípio 

independentes entre o que significa que todas as possibilidades de combinação 

entre eles pode vir a ocorrer na valoração dos impactos. 

O processo tem como resultado inicialmente a definição de Magnitude e por fim a 

interpretação da Importância e Significância dos impactos, com agrupamento 

inicial em 5 classes de Magnitude, seguido de agrupamento em 7 classes de 

Importância. 

6.2.2. Critérios para Previsão da Magnitude dos Impactos 

Os parâmetros, como vistos anteriormente, conferem atributos de naturezas 

diferentes aos impactos, não sendo todos utilizados diretamente na quantificação. 

Assim, Potencialidade, Qualificação, Incidência, e Temporalidade não quantificam 

Magnitude. Nesta Avaliação de Impacto Ambiental (AIA), a Magnitude é definida 

como uma medida básica, preliminar, da grandeza de um impacto, quantificada 

por meio de seus atributos de Abrangência Espacial, Permanência, e 

Cumulatividade conforme apresentado na Figura 6.2.2-1 
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Figura 6.2.2-1: Combinação de Abrangência Espacial, Permanência, e Cumulatividade para 
previsão de classes de Magnitude. 

Por este critério assim definido, a Magnitude assume valoração crescente em 

função do aumento da Abrangência Espacial. Nesta análise um impacto “Local” e 

“Temporário”, por exemplo, assume sempre um valor de “Baixa” a “Muito Baixa” 

Magnitude; enquanto um impacto “Estratégico” e “Permanente‟‟ assume sempre 

uma Magnitude “Muito alta”. 

Neste contexto, a consideração da Cumulatividade, por fim, amplifica a Magnitude, 

esta inicialmente calculada em função da Abrangência Espacial e Permanência da 

incidência dos aspectos ambientais do empreendimento.  
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6.2.3. Critério para Interpretação da Importância dos Impactos  

A “Interpretação da Importância” dos impactos neste estudo é dada pela obtenção 

do grau de Vulnerabilidade e Irreversibilidade. A análise de Vulnerabilidade do 

meio ao impacto e concomitantemente da Irreversibilidade deste impacto no meio 

é realizada pelo cruzamento da Magnitude do Impacto com a Sensibilidade do 

Meio (Figura 6.2.3-1) e. O parâmetro Sensibilidade do meio é considerado em três 

níveis (Baixa, Média e Alta). 

Os resultados possíveis de Vulnerabilidade e Irreversibilidade variam 

conjuntamente e apresentam neste método os mesmos níveis de graduação, em 

uma escala de sete variantes desde “Muito Baixa‟” até “Muito Alta”. (Fig. 6.2.3-2). 

Os conceitos de Sensibilidade do meio, Vulnerabilidade do meio ao impactos e 

Irreversibilidade dos impactos são a seguir apresentados. 

Sensibilidade do Meio - A Sensibilidade do meio ambiente é normalmente 

definida da mesma forma que a Vulnerabilidade, todavia, neste estudo o 

conceito é considerado na análise especificamente com base nas 

características intrínsecas do meio.  Ela não se refere à resiliência do meio a 

um impacto especifico, pois tal depende também das características do 

impacto e de sua Magnitude.  

Vulnerabilidade do Meio ao Impacto - A Vulnerabilidade do meio ambiente 

é normalmente definida como o grau de susceptibilidade ao dano, perante a 

incidência de determinadas ações - podendo ser definida também como o 

inverso da capacidade de absorção de possíveis alterações sem que haja 

perda de qualidade.  

Consideram-se como áreas de Alta Vulnerabilidade, confundindo com o 

conceito de sensibilidade, aquelas que, por suas características de baixa 

resiliência intrínseca, e pouca capacidade de recuperação, são 

particularmente sensíveis a determinados impactos ambientais mesmo que 

de baixa magnitude. 
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A Vulnerabilidade sob esta perspectiva subentende o potencial do meio de 

ser alterado irreversivelmente, e negativamente ante a ação de determinado 

impacto específico.  

Na presente análise, entretanto, a Vulnerabilidade é considerada tanto para 

avaliar a Importância dos impactos negativos quando dos positivos.  A 

Vulnerabilidade do Meio nesta AIA é definida como sendo o potencial de 

alteração de um meio particular a partir de um impacto de alguma Magnitude, 

sendo, portanto, uma expectativa da profundidade de alteração como 

resposta esperada ao impacto considerado.   

A profundidade de alteração no meio biótico refere-se aos níveis atingidos da 

cadeia trófica do sistema natural.  

No meio socioeconômico, refere-se ao nível de penetração na organização 

social. No meio físico a relação não é direta, mas refere-se principalmente à 

condição deste como base do habitat para o meio biótico, no sentido de 

profundidade de alteração das proporções de seus elementos 

característicos, com ou sem a introdução de novos elementos. 

 

Irreversibilidade do Meio ao Impacto - Se um impacto é irreversível então 

ele é permanente no sentido de sua duração e persistência no meio, e, se é 

reversível, então sua duração é limitada até um tempo a partir do qual o meio 

volta a ser o que era. 

A Irreversibilidade depende de quão profunda (penetração nos meio físico, 

biótico e socioeconômico) e extensivamente (abrangência espaço-temporal) 

o impacto altera o meio. 

A análise da capacidade de reversibilidade do meio leva em conta a duração 

de um impacto e deve ser estudada caso a caso.  O que é reversível ou 

irreversível, todavia, como toda a valoração, depende da escala de 

perspectiva. 
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No meio biológico, por exemplo, um impacto que acarrete a morte de um 

indivíduo ou de um grupo de indivíduos poderá ser considerado como 

impacto reversível, desde que a população sob análise não tenha sido 

afetada em sua totalidade. Neste caso, é o impacto de alteração do meio 

biológico que é reversível e não a morte de alguns o que obviamente é 

irreversível sob a perspectiva dos mesmos.   

O tamanho populacional observado e efetivo deve ser judicioso na avaliação 

de irreversibilidade do impacto e da capacidade de recuperação do grupo 

afetado. Assim, se o fluxo gênico do táxon (unidade taxonômica - um táxon 

pode estar em qualquer nível de um sistema de classificação.) em questão 

for mantido, ou seja, se a população mantiver condições de sucesso 

reprodutivo e variabilidade genética, o impacto será passível de reversão.  

Quando um impacto de Magnitude „‟Alta‟‟ ocorrer sobre um ambiente muito 

sensível, é provável que este impacto seja irreversível, uma vez não terá 

modos de se recuperar se atingido profundamente (em toda a sua 

organização trófica) e, em toda a sua extensão (abrangência espacial). 

Contrariamente, quando um impacto abranger somente uma pequena 

extensão de um sistema, este poderá ser reversível mesmo que o dado 

sistema apresente uma Sensibilidade classificada como Alta. 

 

Baixa (1) Média (2) Alta (3)

Muito Baixa (0) 1 2 3

Baixa (1) 2 3 4

Média (2) 3 4 5

Alta (3) 4 5 6

Muito Alta (4) 5 6 7

Sensibilidade do meio

M
a

g
n
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Figura 6.2.3-1 Combinação entre os parâmetros de Magnitude e de Sensibilidade do meio para 
definição das categorias de Importância dos impactos. 
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Figura 6.3.3-2: Interpretação da Importância dos impactos através da obtenção das 7 categorias de 
Vulnerabilidade do meio aos impactos e Irreversibilidade dos impactos no meio.  

6.2.4. Critério para Definição da Significância  

No presente estudo, a Potencialidade do impacto limita sua Significância em razão 

de que os impactos Potenciais são aqui considerados como àqueles relacionados 

a riscos acidentais, ou seja, riscos hipotéticos de ocorrência não esperada em 

condições normais operacionais, condições estas onde os processos seguem sua 

rotina normal de controle e segurança. 

Os impactos Potenciais, portanto, foram classificados como Não Significativos.Já 

os impactos Reais tiveram seu grau de Importância avaliado para decisão de sua 

significância. Impactos de Importância Baixa, Média baixa, Média, Média alta, Alta 

são classificados como Significativos. Os impactos de Importância Muito baixa, por 

sua vez, são classificados como Não Significativos. 
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6.3. Identificação das Instalações, Atividades, 

Aspectos e Impactos 

Os impactos ambientais são os efeitos de aspectos associados às atividades ou 

às instalações de um empreendimento com potencial de causarem alterações no 

meio ambiente físico, biótico e socioeconômico na sua área de influência. Os 

aspectos são as causas com origem no empreendimento, e os impactos, as 

consequências no meio. Assim, é necessário identificar na atividade ou instalação 

os aspectos, características, capazes de gerarem impactos.  

O prognóstico de impactos ambientais do empreendimento pressupõe o 

conhecimento das atividades e instalações deste além do conhecimento do meio 

no qual o mesmo se insere.  

Neste sentido, a descrição do empreendimento no Capitulo 4 mostra as 

características do empreendimento que possuem potencial de afetarem o meio, e, 

o diagnóstico ambiental do Capítulo 5 apresenta as características do meio com 

susceptibilidade a alterações por ação de estímulos externos. 

No presente estudo foram identificadas as Atividades e Instalações com aspectos 

geradores de impacto. 

6.3.1. Atividades e Instalações Físicas 

As Atividades e Instalações com aspectos geradores de impactos são: 

1) Atividades de construção do píer: (sondagens, medições, cravação de 

fundações, soldas) 

2)  Presença física das instalações de apoio associadas à construção do 

novo píer (canteiros de obra) 

3) Atividades de construção do píer (passeio e fundeio temporários de 

embarcações na área de restrição) 
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4) Presença física das instalações do terminal e píer 

5) Atividades de Operação (embarcações de apoio à operação na área do 

píer) 

6) Atividade de Operação (deslocamento e fundeio de navios petroleiros);  

7) Atividade de Operação (bombeio e movimentação de hidrocarbonetos 

de petróleo) 

8) Atividade de Manutenção (prática de mergulho na área do píer para 

inspeção do sistema) 

9) Atividades de Manutenção (reparos, cortes, soldas, passagem de pigs 

de limpeza no terminal e no píer) 

10) Atividade de Manutenção (dragagens) 

6.3.2. Aspectos das Atividades  

A) Derrame de hidrocarbonetos de petróleo durante a fase de operação 

(5,6,7) 

B) Emissões atmosféricas (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) 

C) Geração de efluentes (2,3) 

D) Geração de resíduos sólidos (1,2,3,4,5,9) 

E) Geração de esforços sobre o leito marinho (arremesso de âncoras ou 

estruturas temporária de apoio) (1,3,5,7,8,9)  

F) Geração de esforços e cargas sobre o leito marinho (implantação de 

estruturas de carga pesada) (1,4) 

G) Fragmentação do habitat (1,4) 

H) Criação de áreas de repouso e alimentação para avifauna (4) 

I) Geração de ruído (1,3,8,9) 

J) Geração de energia térmica (motores e moto bombas) (1,3,5,6,7,9,10) 
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K) Origem de confrontos físicos nas atividades de tráfego de embarcações 

(1,3,5,6,8,9) 

L) Produção de água de lastro (6,7) 

M) Dependência de programas de controle e monitoramento ambiental 

(necessidade de contratações de empresas para elaboração de 

estudos, laudos, Programas) (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) 

N) Necessidade de serviços e materiais de insumo às atividades do 

sistema (bens e serviços de manutenção e operação do sistema) 

(1,2,3,4,5,6,8,9,10) 

O) Integração com o Programa estratégico energético (1,2,3,4,6,7) 

P) Provimento de recursos financeiros (pagamentos de taxas, impostos, 

royalties, salários) (1,3,5,6,7,9) 

Q) Segurança operacional (6,7) 

6.3.3. Impactos no Meio Físico 

1) Alteração da constituição físico-química da água e dos sedimentos - 

devido ao aspecto: A) Derrame de hidrocarbonetos de petróleo durante a 

fase de operação (5,6,7); 

2) Alteração da constituição físico-química do solo, dos recursos hídricos, 

da água e sedimentos marinhos - devido ao aspecto: D) Geração de 

resíduos sólidos (1,2,3,4);  

3) Alteração da constituição físico-química do solo, dos recursos hídricos, 

da água e sedimentos marinhos - devido ao aspecto: C) Geração de 

efluentes (2,3); 

4) Alteração da qualidade do ar - devido ao aspecto: B) Emissões 

atmosféricas (1,2,3); 

5) Alteração do leito marinho - devido ao aspecto: E) Geração de 
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esforços sobre o leito marinho (arremesso de âncoras ou estruturas 

temporária de apoio) (1,3,5,7,8,9); 

6) Alteração do leito marinho por adensamento (recalques) - devido ao 

aspecto: F) Geração de esforços e cargas sobre o leito marinho 

(implantação de estruturas de carga pesada) (1,4); 

7) Alteração da dinâmica de praia - devido ao aspecto: F) Geração de 

esforços e cargas sobre o leito marinho (implantação de estruturas de 

carga pesada) (1,4); 

 

6.3.4. Impactos no Meio Biótico 

8) Alteração da estrutura de comunidades bióticas - devido ao aspecto: 

G) Fragmentação do habitat (1,4); 

9) Alteração nos padrões comportamentais de mamíferos marinhos e 

quelônios - devido ao aspecto: I) Geração de ruído (1,3); 

10) Alteração na biota marinha - devido ao aspecto: D) Geração de 

resíduos sólidos (1,2,3,4); 

11) Alteração na biota marinha - devido ao aspecto: C) Geração de 

efluentes (2,3); 

12) Mortalidade e alteração da estrutura de comunidades da biota marinha 

e da avifauna - devido ao aspecto: A) Derrame de hidrocarbonetos de 

petróleo durante a fase de operação (5,6,7); 

13) Mortalidade e alteração da estrutura de comunidades da biota e da 

avifauna na zona de praia - devido ao aspecto: A) Derrame de 

hidrocarbonetos de petróleo durante a fase de operação (5,6,7);  

14) Invasões biológicas - devido ao aspecto L) Produção de água de 

lastro (6,7);  
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15) Incremento dos registros visuais das populações locais da avifauna - 

devido ao aspecto: H) Criação de áreas de repouso e alimentação (4); 

16) Ciência das variáveis ambientais e controle de poluição local pela 

geração de conhecimentos e dados sistêmicos - devido ao aspecto: 

M) Dependência de programas de controle e monitoramento ambiental 

(necessidade de contratações de empresas para elaboração de 

estudos, laudos, Programas ) (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10); 

17)  Minimização de acidentes ambientais - Devido ao aspecto Q) 

Segurança operacional (6,7). 

6.3.5. Impactos no Meio Socioeconômico 

18) Restrições ao turismo e lazer devido ao aspecto: A) Derrame de 

hidrocarbonetos de petróleo durante a fase de operação (5,6,7); 

19)  Geração de conhecimento devido ao aspecto: M) Dependência de 

programas de controle e monitoramento ambiental (necessidade de 

contratações de empresas para elaboração de estudos, laudos, 

Programas ) (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10); 

20)   Desenvolvimento social - devido ao aspecto: M) Dependência de 

programas de controle e monitoramento ambiental (necessidade de 

contratações de empresas para elaboração de estudos, laudos, 

Programas ) (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10); devido ao aspecto: N) Necessidade 

de serviços e materiais de insumo às atividades do sistema (bens e 

serviços de manutenção e operação do sistema) (1,2,3,4,5,6,8,9,10); e 

ao aspecto O) integração com o Programa estratégico energético 

(1,2,3,4,6,7); 

21) Manutenção das condições futuras de balneabilidade, prática de 

esportes náuticos e turismo pela minimização de acidentes ambientais 

- devido ao aspecto: Q) Segurança operacional (6,7); 
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22)  Dinamização e crescimento da economia regional - devido ao 

aspecto: P) Provimento de recursos financeiros (pagamentos de taxas, 

impostos, royalties, salários) (1,3,5,6,7,9); 

23) Pressão sobre a população pelo aumento do tráfego de veículos e 

máquinas e conflitos de interação social – devido ao aspecto: N) 

Necessidade de serviços e materiais de insumo às atividades do 

sistema (bens e serviços de manutenção e operação do sistema) 

(1,2,3,4,5,6,8,9,10). 
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6.4. Descrição e Avaliação dos Impactos 

6.4.1. Sobre o Meio Físico 

1) Alteração da constituição físico-química da água, sedimentos - devido 

ao aspecto: A) Derrame de hidrocarbonetos de petróleo durante a fase 

de operação (5, 6, 7). 

Este impacto levará em conta os riscos de acidentes associados a derrames de 

hidrocarbonetos de petróleo durante as fases de operação (embarcações de apoio 

a operação na área do píer, deslocamento e fundeio de navios petroleiros e 

bombeio e movimentação de hidrocarbonetos de petróleo). 

As operações de carga e descarga e de abastecimento são as principais causas 

dos vazamentos de pequeno e médio porte, enquanto que os encalhes colisões 

são responsáveis pelos incidentes de maior porte (Baptista Neto et al, 2008). 

Serão movimentados no novo píer os seguintes produtos: petróleo, Marine Fuel 

(MF) e Marine Gasoil (MGO). O petróleo será descarregado, sendo que o MF e o 

MGO serão carregados para abastecimento dos navios. O óleo bruto é uma 

mistura complexa de hidrocarbonetos, que também contém oxigênio, enxofre, 

nitrogênio e alguns traços de metais pesados como níquel, vanádio, cromo e ferro, 

em menor escala. Em média o petróleo contém cerca de 80% de hidrocarbonetos 

alifáticos e 15% de compostos aromáticos (Clark & Brown, 1977). Devido às 

diferentes condições de formação, os óleos provenientes de diferentes regiões 

apresentam características diferentes, tanto físicas como químicas (Tissot & 

Welte, 1984).  

Complexos processos de transformação no ambiente marinho começam a se 

desenvolver assim que o óleo é derramado. Uma das principais características do 

óleo é a relativa menor densidade quando comparada a densidade marinha, o que 

implica na sua flutuação e espalhamento por sobre a superfície da coluna d‟água. 

A atuação dos ventos e correntes no transporte físico do óleo derramado, a 
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consequente evaporação da fração volátil, seguida da dissolução e emulsificação 

das frações com baixo peso molecular as quais são responsáveis por redução de 

aproximadamente 50% do volume inicial de óleo derramado em poucos dias. 

 Um importante processo de sedimentação do óleo é a adsorção ao material em 

suspensão na coluna d‟água. Este processo ocorre principalmente na zona 

costeira, onde há maior disponibilidade de partículas e mistura verticais mais 

intensas, sendo menos importante em áreas profundas, afastadas da costa. 

Outros processos também são atuantes como a biosedimentação, nos quais 

organismos filtradores absorvem o óleo emulsificado, depositando-o no fundo 

juntamente com seus metabólitos ou restos biológicos (Bishop, 1983). Os 

hidrocarbonetos policíclicos aromáticos são mais resistentes a biodegradação 

microbiológica e bastante estáveis no ambiente. São fortemente adsorvidos nos 

sedimentos, persistindo por muitos anos no ambiente (Bícego et al, 2008). 

Os principais processos de remoção do óleo no ambiente, como a evaporação, a 

diluição e a degradação biológica, dependem de características inerentes a cada 

tipo de hidrocarbonetos. Deste modo, deve-se levar em consideração a 

composição química do óleo derramado para avaliar potenciais danos ao 

ambiente.  

A evaporação de hidrocarbonetos depende da pressão de vapor do composto e do 

balanço de massa, sendo inversamente proporcional ao peso molecular. Isto é, 

hidrocarbonetos com baixo peso molecular, como aromáticos e alcanos leves têm 

maior taxa de evaporação, enquanto que os asfaltenos são praticamente não 

sensíveis à evaporação. Além dos hidrocarbonetos, os derramamentos de óleo 

também introduzem compostos orgânicos e metais de componentes e 

concentrações variáveis em função das características do próprio óleo. 

Normalmente, a maioria dos compostos contendo enxofre, nitrogênio, oxigênio e 

dos complexos orgânicos com níquel e vanádio está associada aos asfaltenos 

(Bishop, 1983). As características ambientais da região do presente 

empreendimento, localizado próximo à região costeira, e a composição do óleo, 
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com grande representatividade de alcanos e aromáticos, permite inferir que os 

principais processos que deverão influenciar na dinâmica do óleo seriam, além da 

circulação, o regime de ondas e marés, a evaporação e a diluição. Em águas 

superficiais de regiões tropicais e subtropicais, as concentrações de nutrientes 

normalmente são baixas e a intensidade da luz é alta. Nesses casos a foto 

oxidação pode ter uma importância maior do que a degradação microbiológica. 

Este processo é variável conforme o tempo e natureza da exposição (Baptista 

Neto et al, 2008).  

Se o óleo persistir no sedimento, comunidades bentônicas podem levar anos, para 

recolonizar as áreas afetadas, principalmente devido ao impacto de alteração nos 

ciclos reprodutivos dos organismos. Geralmente os organismos de substrato 

inconsolidado são os mais atingidos, por serem muito sensíveis (Poggiale & 

Dauvin, 2001). O zooplâncton pode assimilar óleo diretamente da água, do 

alimento (bacterio, fito e protozooplâncton) ou por ingestão direta das partículas de 

óleo. As partículas de óleo livres ou aderidas ao material particulado, que são 

ingeridas pelo zooplâncton, posteriormente são excretadas em pellets fecais e 

afundam. Assim, este grupo de organismo pode ser ainda responsável por parte 

da sedimentação do óleo ao longo da coluna d‟água, redistribuindo o óleo 

disponível da zona pelágica para a bêntica (Conover, 1971). Por tais 

características, este impacto no meio físico é indutor de impactos no meio biótico. 

Este impacto é pertinente à fase de operação atual do empreendimento bem como 

à operação futura (após ampliação). O impacto de pequenos vazamentos os quais 

poderão ocorrer na fase de implantação, oriundos das embarcações e 

equipamentos não são avaliados aqui.  

Este impacto é considerado como potencial, relacionado a risco de acidente de 

derrames de hidrocarbonetos durante as fases de operação no TASSE, ou seja, 

espera-se que este episódio não ocorra dado que o processo desenvolve-se 

obrigatoriamente atrelado a programas de controle deste risco.  
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Caso ocorra, este impacto será negativo, direto, e imediato. Sua abrangência 

espacial será, para grandes vazamentos, regional. Considera-se este um impacto 

temporário devido à temporalidade da causa geradora. Este impacto será indutor 

de outros impactos no meio biótico e socioeconômico, pois os hidrocarbonetos de 

petróleo são capazes de adentrar na cadeia trófica, participando do fluxo de 

energia e matéria, e, assim, os derrames podem interferir no habitat e nos modos 

de vida das comunidades afetadas.  

A Magnitude do impacto, portanto, no meio físico é considerada Média, 

considerando-se este impacto como regional, temporário, e indutor. Já a 

Importância é considerada Média Alta dada a Alta Sensibilidade do meio ao 

impacto dos compostos orgânicos e aos metais que poderão permanecer no meio 

por longos períodos, caracterizando assim o impacto como Irreversível neste 

meio. O resumo da valoração deste impacto encontra-se nos quadros que 

seguem. 

 

Fase Potencial Qualificação Incidência Temporalidade 

Implantação Operação Potencial Real Positivo Negativo Direto Indireto Imediato 
Médio 

prazo 
Longo Prazo 

 X X   X X  X   

 

Abrangência Espacial Permanência Cumulatividade Magnitude Importância Significância 

Local Regional Estratégico Temporário Cíclico Permanente Simples Indutor 

Média Média alta 

Sig. 
Não –

Sig. 

 X X X    X  X 

 

Medidas de prevenção e mitigação do impacto: Alteração das qualidades 

físico-químicas da água e dos sedimentos - devido ao aspecto: A) Derrame de 

hidrocarbonetos na fase de operação (6, 7). 

As medidas de prevenção e mitigação deste impacto abrangem um conjunto de 

medidas e ações complexas com os diversos atores que compartilham o meio no 
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âmbito portuário. Isto porque, apesar de os hidrocarbonetos serem os principais 

constituintes do petróleo, eles possuem outras origens diferentes possíveis, como 

produtos da queima do carvão, madeira, florestas e também da biossíntese de 

plantas e animais. Portanto, podem ocorrer neste meio, hidrocarbonetos 

provenientes de outras fontes que não dos píeres petroleiros. Em um evento de 

derrame acidental, faz-se necessário analisar e identificar as fontes dos 

hidrocarbonetos presentes no ambiente, caracterizando-os de acordo com sua 

origem (NRC, 1985). 

Este impacto é prevenido principalmente pelo Programa de Gerenciamento de 

Risco (PGR), e mitigado pelo Programa de Contingência, de resposta às 

emergências, os quais já são parte do Sistema de Gestão Ambiental da 

TRANSPETRO (SGI) certificado nas normas de qualidade, saúde, segurança e 

meio ambiente. A implementação dos seguintes Programas também é essencial 

para o controle do impacto nos níveis considerados: Programa de 

Monitoramentos; Programa de Treinamento Ambiental dos Trabalhadores; 

Programa de Controle de Poluição.  Este impacto deverá ainda ser citado nos 

Programas; Programa de Comunicação Social. 
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2) Alteração da constituição físico-química do solo, dos recursos hídricos, 

da água e sedimentos marinhos - devido ao aspecto: D) Geração de 

resíduos sólidos (1,2,3,4).  

Durante a fase de implantação do píer serão desenvolvidas diversas atividades 

potencialmente geradoras de resíduos sólidos. Nas atividades de construção 

(sondagens, cravação, fundações. soldas) ou no próprio canteiro de obras; 

poderão ser gerados resíduos como; concreto em geral, colas, tintas, madeiras, 

argamassa, pavimento asfáltico, plásticos, tubulações, fiação elétrica, etc. Estes 

resíduos sólidos da construção civil são comumente chamados de entulhos de 

obras, caliça ou metralha. Já o termo lixo marinho pode ser definido como 

qualquer resíduo sólido de origem antropogênica que de alguma maneira tenha 

sido introduzido no ambiente marinho. As fontes de lixo para os oceanos podem 

ser classificadas basicamente em terrígenas e marinhas. As fontes terrígenas 

incluem os usuários das praias, a drenagem urbana, atividades agrícolas, 

lançamento de esgotos e a disposição imprópria do lixo em terra. Já as fontes 

marinhas são as embarcações em geral, e as plataformas de óleo e gás (Coe & 

Rogers, 1997).  

Os plásticos constituem a categoria mais frequente, em diferentes localidades, 

sobre a quantidade e composição do lixo marinho (Derraik, 2002). A dominância 

dos plásticos pode ser explicada por fatores como seu elevado tempo de 

residência no ambiente, sua abundante e crescente utilização pela sociedade 

moderna, ineficácia ou inexistência de programas de gerenciamento de resíduos 

sólidos e capacidade de ser transportado por longas distâncias (Santos et al, 

2008). A acumulação do material orgânico na superfície dos plásticos, por 

exemplo, aumenta sua densidade e faz com que eles se depositem no fundo do 

mar. Resíduos com elevada densidade tendem a se acumular em áreas de baixa 

hidrodinâmica e altas taxas de sedimentação, sendo sua distribuição afetada por 

aspectos geomorfológicos, atividades antrópicas e aportes fluviais (Galgani et al, 

2000).  
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A geração de resíduos sólidos da construção civil está enquadrada no Sistema de 

Gestão Ambiental Integrada (SGI) da TRANSPETRO e segue as normas impostas 

pela nova Lei Nacional nº 12305 de 2 de agosto de 2010. O lançamento de 

resíduos sólidos oriundos das embarcações diretamente no mar é considerado 

como risco de acidente, uma vez que o lançamento de resíduos no meio é 

enquadrado como crime ambiental pelas normas vigentes e a empresa tem por 

obrigação e compromisso formal em seu Sistema de Gestão implementar práticas 

rotineiras para a correta disposição de resíduos e efluentes. 

A probabilidade deste impacto foi considerada na fase de implantação. O impacto 

é potencial (de ocorrência somente por acidente), negativo, imediato, e direto. Por 

ser regional, temporário, e indutor, a Magnitude é Média. A alta sensibilidade do 

meio em relação à poluição da água, bem como a irreversibilidade de sua 

presença no meio, resulta numa Importância Média Alta. Este impacto não foi 

considerado para o parâmetro Significância por ser um impacto classificado como 

Potencial, logo, relativo a riscos acidentais. 

Fase Potencial Qualificação Incidência Temporalidade 

Implantação Operação Potencial Real Positivo Negativo Direto Indireto Imediato 
Médio 

prazo 
Longo Prazo 

X  X   X X  X   

 

Abrangência Espacial Permanência Cumulatividade Magnitude Importância Significância 

Local Regional Estratégico Temporário Cíclico Permanente Simples Indutor 

Média Média alta 

Sig. 
Não –

Sig. 

X X X X    X  X 

 

Medidas de prevenção e mitigação do impacto: Alteração da constituição 

físico-química do solo, dos recursos hídricos, da água e sedimentos marinhos - 

devido ao aspecto: D) Geração de resíduos sólidos (1,2,3,4). 



 

Relatório Ambiental Preliminar 

Ampliação do Píer Petroleiro 

Terminal Aquaviário de São Sebastião  

Rev.: 00 

Página 34 de 109 

Data: 15-09-2011 

Cap.6. AIA 

 

_______________________________________________________________________________
Avaliação de Impactos                                                                                                       34 de 109 

As estimativas de geração de resíduos durante a implantação do 

empreendimento, bem como os procedimentos de armazenamento, transporte e 

destinação final, conforme os tipos de material gerado estão descritas 

detalhadamente no Cap. 5 – Caracterização do Empreendimento. 

A implementação dos seguintes Programas é fundamental para o controle do 

impacto nos níveis considerados. 

Programa Ambiental de Construção; Programa de Controle de Poluição, Programa 

de Monitoramentos; Programa de Gerenciamento de Risco; Programa de 

Emergência Individual, Programa de Treinamento Ambiental dos Trabalhadores. 

Este impacto deverá ainda ser citado no: Programa de Comunicação Social. 
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3) Alteração da constituição físico-química do solo, dos recursos hídricos, 

da água e sedimentos marinhos - devido ao aspecto: C) Geração de 

efluentes (2,3). 

A implantação do novo píer irá ampliar temporariamente o volume de efluentes 

produzidos, principalmente nas instalações do canteiro de obras, devido ao 

número extra de trabalhadores que serão empregados para execução da obra. As 

embarcações de apoio à obra produzem efluentes sanitários, além de alguns 

pequenos vazamentos que também poderão ser aqui considerados (como, por 

exemplo, aqueles provenientes dos motores e trocas de óleo). 

Não serão considerados na análise deste impacto os efluentes gerados durante a 

fase de operação visto que estes serão similares aos que já são gerados 

atualmente (antes da ampliação), os quais são coletados, tratados e destinados 

adequadamente.  

O esgoto consiste em uma mistura complexa de dejetos humanos, água e 

compostos químicos derivados de produtos de uso doméstico e/ou industrial. 

Muitos poluentes como, por exemplo, metais pesados, hidrocarbonetos do 

petróleo, compostos organoclorados, tornaram-se constituintes comuns no esgoto 

devido à sua facilidade para adsorção na matéria orgânica particulada. (Kennish, 

1997). A poluição da água pode comprometer a vida. Na Resolução CONAMA 

357/2005 estão listadas as disposições sobre a classificação dos corpos de água 

e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como as condições e 

padrões de lançamento de efluentes.O lançamento de efluentes não tratados 

diretamente no mar é considerados como um risco incidental, uma vez que já está 

implantado na TRANSPETRO, o Sistema de Gestão Ambiental com normas e 

práticas rotineiras aplicáveis a uma correta disposição de resíduos e efluentes 

O impacto é classificado como potencial, negativo, imediato em relação à ação 

causadora e direto por decorrer diretamente da ação causadora. Por sua a 

Abrangência Espacial ser regional, a duração da causa geradora ser temporária, e 

pela Cumulatividade indutora (este impacto gerado no meio físico poderá induzir 
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outros impactos negativos nos meios biótico e socioeconômico), o impacto tem 

Magnitude Média. A alta Sensibilidade do meio em relação à poluição da água e à 

Irreversibilidade da presença de alguns compostos do efluente resultam numa 

Importância Média Alta. 

Fase Potencial Qualificação Incidência Temporalidade 

Implantação Operação Potencial Real Positivo Negativo Direto Indireto Imediato 
Médio 

prazo 
Longo Prazo 

X  X   X X  X   

 

Abrangência Espacial Permanência Cumulatividade Magnitude Importância Significância 

Local Regional Estratégico Temporário Cíclico Permanente Simples Indutor 

Média Média alta 

Sig. 
Não –

Sig. 

X X X X    X  X 

 

Medidas de prevenção e mitigação do impacto: 3) Alteração da 

constituição físico-química do solo, dos recursos hídricos, da água e sedimentos 

marinhos - devido ao aspecto: C) Geração de efluentes (2,3). 

Este impacto será prevenido pelos seguintes Programas: 

Programa de Controle de Poluição; Programa de Monitoramentos; Programa de 

Gerenciamento de Risco; Programa de Emergência Individual; Programa de 

Treinamento Ambiental dos Trabalhadores; Programa de Comunicação Social. 
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4) Alteração da qualidade do ar - devido ao aspecto: B) Emissões 

atmosféricas (1,2,3). 

Este impacto refere-se à alteração da qualidade do ar em decorrência do 

transporte de grandiosos volumes de insumos e de pessoas inerentes à logística 

das atividades realizadas: no canteiro de obras, no mar, e nas instalações de 

apoio ao empreendimento de ampliação do píer.  

A poluição atmosférica (ou do ar) pode ser definida como a introdução na 

atmosfera de qualquer matéria ou energia que venha a alterar as propriedades 

dessa atmosfera, afetando, ou podendo afetar, por isso, a "saúde" das espécies 

animais ou vegetais que dependem ou tenham contato com essa atmosfera, ou 

mesmo, que venham a provocar modificações físico-químicas nas espécies 

minerais que tenham contato com ela. 

A suspensão de poeira e emissão de gases de combustão deverá ocorrer com 

intensidade no canteiro de obras (circulação de caminhões, fabrico do cimento, 

motores do maquinário de obra). As emissões serão intensificadas 

temporariamente também no local de ampliação do píer em função da atividade de 

embarcações e dos motores do maquinário de obra durante a fase de instalação.  

Os insumos necessários serão transportados em veículos de carga e 

embarcações que circularão principalmente na região do município de São 

Sebastião ou do Canal, mas que poderão emanar de diferentes locais e regiões do 

país. 

Embora não seja esperada alteração permanente da qualidade do ar nestes 

locais, pois estas emissões representarão uma parcela somada temporariamente 

às emissões dos veículos e máquinas já existentes nestes Municípios. No entanto, 

é preciso considerar que as emissões são gases de efeito estufa para os quais o 

meio, globalmente, tem a sua capacidade de autodepuração esgotada. 

A poluição atmosférica pode induzir a outros impactos como, por exemplo, a 

formação do Smog (nevoeiro fotoquímico). Este consiste numa mistura de 



 

Relatório Ambiental Preliminar 

Ampliação do Píer Petroleiro 

Terminal Aquaviário de São Sebastião  

Rev.: 00 

Página 38 de 109 

Data: 15-09-2011 

Cap.6. AIA 

 

_______________________________________________________________________________
Avaliação de Impactos                                                                                                       38 de 109 

poluentes primários (Monóxido de Carbono, Dióxidos de Enxofre e Nitrogênio) e 

poluentes secundários como, por exemplo, o Ozônio, formados sob a influência da 

luz solar. Uma vez que a formação do Smog depende da energia do Sol, a 

geração deste torna-se mais critica nos dias de seca e de maior calor.  

Este impacto é, portanto, considerado como real, negativo, imediato, e direto. A 

Abrangência espacial é regional, o efeito imediato é indutor de outros efeitos, e 

temporário. Por tal valoração a Magnitude é Média. A Importância é Média alta 

pois a Sensibilidade do meio às emissões atmosféricas é considerada alta no 

litoral. O impacto é Significativo.  

Fase Potencial Qualificação Incidência Temporalidade 

Implantação Operação Potencial Real Positivo Negativo Direto Indireto Imediato 
Médio 

prazo 
Longo Prazo 

X   X  X X  X   

 

Abrangência Espacial Permanência Cumulatividade Magnitude Importância Significância 

Local Regional Estratégico Temporário Cíclico Permanente Simples Indutor 

Média Média alta 

Sig. 
Não –

Sig. 

 X  X    X X  

 

Medidas de prevenção e mitigação do impacto 4) Alteração da qualidade do ar 

- devido ao aspecto: B) Emissões atmosféricas (1,2,3). 

Durante a fase de implantação do empreendimento serão geradas emissões 

provenientes principalmente do trânsito de veículos de transporte de materiais, 

equipamentos e pessoal, conforme previsão de tráfego apresentada no Cap. 4 - 

Caracterização do Empreendimento. Estas emissões atmosféricas serão 

controladas conforme os procedimentos a serem detalhados no Programa 

Ambiental de Construção que estabelece os procedimentos e diretrizes a serem 

cumpridos com relação a este aspecto. 
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Os padrões de qualidade do ar definem legalmente o limite máximo para a 

concentração de um poluente na atmosfera, que garanta a proteção da saúde e do 

meio ambiente. Os padrões de qualidade do ar são baseados em estudos 

científicos dos efeitos produzidos por poluentes específicos e são fixados em 

níveis que possam propiciar uma margem de segurança adequada. Os padrões 

nacionais foram estabelecidos pelo IBAMA - Instituto Brasileiro de Meio Ambiente 

e aprovados pelo CONAMA. Os parâmetros regulamentados para medições e 

controle são os seguintes: partículas totais em suspensão, fumaça, partículas 

inaláveis, dióxido de enxofre, monóxido de carbono, ozônio e dióxido de nitrogênio 

(CETESB, 2011). 

Os veículos circulantes na AID e na AII do empreendimento deverão seguir as 

regras impostas pela Resolução CONAMA 418/2009, à qual trata da elaboração 

de Programas de Controle de Poluição veicular, implantação de Programas de 

Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso; e da determinação de novos limites 

de emissão e procedimentos para a avaliação do estado de manutenção de 

veículos em uso. 

A implementação dos seguintes Programas é necessária como forma de 

prevenção e controle do impacto: Programa Ambiental de Construção; Programa 

de Controle de Poluição. Este impacto deverá ainda ser considerado nos 

Programas: Programa de Treinamento Ambiental dos Trabalhadores. 
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5) Alteração do leito marinho - devido ao aspecto: E) Geração de esforços 

sobre o leito marinho (arremesso de âncoras ou estruturas temporária 

de apoio) (1,3,5,7,8,9)  

Os navios petroleiros, as embarcações de apoio a mergulho e de apoio em geral, 

relacionadas às atividades do empreendimento, para fins de construção, 

manutenção e inspeção das instalações; lançarão âncoras a intervalos regulares 

de tempo ao longo da Área de Influência Direta do píer. Serão também realizadas  

atividades de mergulho para inspeção de equipamentos, monitoramento de 

comunidades  ou controle de poluição, para isso, será necessário o passeio de 

mergulhadores junto ao fundo.  

Nestas atividades o impacto devido à ressuspensão de sedimentos poderá alterar 

temporariamente a qualidade da coluna d‟água no entorno próximo. O 

revolvimento da superfície de fundo altera padrões naturais de distribuição da 

fauna e flora epibêntica (que vive na superfície do fundo) além de afetar também 

os organismos da infauna (organismos bentônicos que vivem enterrados no 

sedimento). Os sedimentos finos (silte e argila) ressuspensos podem ser 

redepositados sobre o fundo, soterrando os organismos ou forçando os mesmos a 

se deslocarem para outros locais. O teor elevado de matéria orgânica no material 

em suspensão pode diminuir o oxigênio disponível das águas e criar 

temporariamente condições estressantes para muitos organismos aquáticos. 

A Abrangência Espacial do impacto será insignificante em relação à grandeza do 

meio físico em questão, visto que os aspectos aqui analisados são pontuais. Este 

impacto foi considerado, portanto: real, negativo, direto, imediato, de Abrangência 

Espacial local, permanência cíclica (devido à freqüência periódica dos 

lançamentos de âncoras) e Cumulatividade simples. A Magnitude é considerada 

Baixa, sendo este um impacto passível de reversibilidade e de Importância Média 

baixa. 
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Fase Potencial Qualificação Incidência Temporalidade 

Implantação Operação Potencial Real Positivo Negativo Direto Indireto Imediato 
Médio 

prazo 
Longo Prazo 

X X  X  X X  X   

 

Abrangência Espacial Permanência Cumulatividade Magnitude Importância Significância 

Local Regional Estratégico Temporário Cíclico Permanente Simples Indutor 

Baixa Média baixa 

Sig. 
Não –

Sig. 

X    X  X  X  

 

Medidas de prevenção e mitigação do impacto: Alteração do leito marinho - 

devido ao aspecto: E) Geração de esforços sobre o leito marinho (arremesso de 

âncoras ou estruturas temporária de apoio) (1,3,5,7,8,9)  

Embora não seja esperado que este impacto afete o meio expressivamente e, 

portanto, necessite de medidas mitigatórias; como medidas preventivas deverão 

ser considerados os seguintes Programas: Programa Ambiental de Construção; 

Programa de Monitoramentos, Programa de Treinamento Ambiental dos 

Trabalhadores. Este impacto deverá ainda ser citado no Programa de 

Comunicação Social. 
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6) Alteração do leito marinho por adensamento (recalques) - devido ao 

aspecto: F) Geração de esforços e cargas sobre o leito marinho 

(implantação de estruturas de carga pesada) (1,4). 

O adensamento do solo sob a fundação de estruturas de carga pesada pode gerar 

um rebaixamento da estrutura edificada. O recalque é o termo utilizado em 

engenharia civil para designar este fenômeno. O recalque é a principal causa de 

trincas e rachaduras em edificações, principalmente quando ocorre o recalque 

diferencial, ou seja, uma parte da obra rebaixa-se mais do que outra gerando 

esforços estruturais não previstos e podendo até levar a obra à ruina. 

A investigação geotécnica efetuada pela empresa Contemat no leito e subsolo do 

Canal de São Sebastião, através de sondagens a percussão, ensaios de 

penetração padronizado (SPT – Standard Penetration Test), além de ensaios 

granulométricos, limites físicos (liquidez e de plasticidade), umidade natural e 

densidade dos grãos, identificou a ocorrência de diferentes estratos com 

características distintas (ver Cap.5 – Diagnóstico Ambiental- Meio Físico). Essa 

variabilidade de materiais e os resultados dos ensaios efetuados - particularmente 

o ensaio de penetração padronizado - configuram-se como indicativo da 

possibilidade de ocorrência de recalques em função das diferentes capacidades 

de carga desses materiais, obviamente dependendo da carga a ser aplicada.  Na 

caracterização do empreendimento (Cap.4) são relacionados todos os 

condicionantes físicos locais com os critérios e parâmetros do Programa, dentre 

eles a carga permanente e as sobrecargas previstas. A Petrobras conhecidamente 

executa obras que demandam Programas de fundação arrojados, às vezes com o 

uso de tubulações e métodos avançados. A Petrobras não só detém a tecnologia 

mais avançada do mundo em prospecção como também em produção de petróleo 

(Mello, 2004). Os Programas executados pela empresa são minuciosamente 

estudados e efetuados sob tutela de alta responsabilidade técnica. Mesmo assim, 

faz-se válido citar este impacto nesta análise, mesmo que, como tantos outros, 

este se configure como um impacto potencial, associado a riscos incidentais.   
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 O impacto é, portanto, classificado como: potencial, negativo, direto e em longo 

prazo. Previsto para a fase de operação futura, apresenta abrangência local, 

permanente e poderá induzir outros impactos (rachaduras), sendo assim 

classificado como um impacto indutor. A Magnitude é estimada como Média e 

grau de Importância Média alta devido à alta Sensibilidade do meio. Por ser um 

impacto potencial não apresenta significância relativa. 

Fase Potencial Qualificação Incidência Temporalidade 

Implantação Operação Potencial Real Positivo Negativo Direto Indireto Imediato 
Médio 

prazo 
Longo Prazo 

 X X   X X   X  

 

Abrangência Espacial Permanência Cumulatividade Magnitude Importância Significância 

Local Regional Estratégico Temporário Cíclico Permanente Simples Indutor 

Média Média alta 

Sig. 
Não –

Sig. 

X     X  X  X 

 

Medidas de prevenção e mitigação do impacto: Alteração do leito marinho por 

adensamento (recalques) - devido ao aspecto: F) Geração de esforços e cargas 

sobre o leito marinho (implantação de estruturas de carga pesada) (1,4).  As 

medidas de segurança de engenharia da empresa estarão cientes deste potencial 

impacto e acompanharão permanentemente os quesitos geotécnicos necessários 

durantes as fases de implantação e operação do empreendimento.  O 

acompanhamento sistemático das medidas de recalque, do comportamento da 

superestrutura e as observações de deformações nos pilares fará parte da rotina 

das medidas de prevenção.  Este impacto deverá estar enquadrado nos seguintes 

programas: Programa Ambiental de Construção, Programa de Treinamento 

Ambiental dos Trabalhadores, Programa de Monitoramentos, Programa de 

Gerenciamento de Risco e; deverá também ser citado no Programa de 

Comunicação Social. 
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7) Alteração da dinâmica de praia - devido ao aspecto: F) Geração de 

esforços e cargas sobre o leito marinho (implantação de estruturas de 

carga pesada) (1,4). 

Na fase de operação, ou seja, logo depois de terminada a obra, quando já 

instalada a plataforma e os píeres; a disposição destas construções poderá causar 

alterações na dinâmica de praia da área de influência. As alterações físicas do 

litoral causadas pelo crescimento urbano e pela construção de portos e de 

infraestrutura industrial são alguns dos principais fatores de impacto sobre os 

ecossistemas costeiros e marinhos.   

As correntes litorâneas verificadas próximas à costa são geradas pelas ondas que 

chegam à praia. Estas correntes são responsáveis pela movimentação de 

sedimentos. As ondas podem variar em sentido e em energia e, por isso, existem 

variações no sentido e na força das correntes com consequentes alterações na 

capacidade e na direção do transporte de sedimentos nas praias. Este processo 

de deslocamento de material sedimentar na linha de costa também é chamado de 

deriva litorânea (Villwock, J.A. 2002).  

De acordo com Souza et al, 2002; quaisquer modificações introduzidas pelo 

homem no sistema de deriva litorânea afetam o equilíbrio de estoque natural de 

areia ao longo das praias afetando as taxas de erosão ou deposição. Obras de 

construção civil, como molhes, portos, aterros e dragagens têm sido responsáveis 

por erosão de muitos trechos ao longo da costa brasileira. 

De acordo com o diagnóstico ambiental apresentado previamente neste estudo, as 

praias de São Francisco, Pontal do Sul e Pereque, apresentam risco de erosão 

estimado como Muito Alto. Entretanto, segundo os resultados apresentados pela 

empresa ASA 2010 (ver Cap.6 - Diagnóstico Ambiental - Meio Físico), a 

intervenção em questão (implementação do novo píer) não alterará de maneira 

significativa a circulação hidrodinâmica local, ficando esta restrita às proximidades 

do empreendimento, e cujo agente será a presença das estacas de sustentação 
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do Píer.  A manutenção da circulação hidrodinâmica demonstra que a ampliação 

do píer não influenciará na dinâmica de praia.    

Este impacto potencial negativo é previsto para a fase de operação, teria assim 

incidência direta em longo prazo. A Abrangência Espacial classificada como local, 

a Cumulatividade simples e a duração da causa geradora permanente. A 

Magnitude é considerada Baixa e a Importância também é considerada Baixa, 

pois, segundo demonstrado previamente no estudo de diagnóstico ambiental, o 

meio demonstrou Sensibilidade Baixa em relação a este impacto, sendo, portanto, 

a alteração na dinâmica de praia provocada pela implantação das estruturas 

passível de reversibilidade. 

 

Fase Potencial Qualificação Incidência Temporalidade 

Implantação Operação Potencial Real Positivo Negativo Direto Indireto Imediato 
Médio 

prazo 
Longo Prazo 

 X X   X X    X 

 

Abrangência Espacial Permanência Cumulatividade Magnitude Importância Significância 

Local Regional Estratégico Temporário Cíclico Permanente Simples Indutor 

Baixa Baixa 

Sig. 
Não –

Sig. 

X     X X   X 

 

Medidas de prevenção e mitigação do impacto: Alteração da dinâmica de praia 

- devido ao aspecto: F) Geração de esforços e cargas sobre o leito marinho 

(implantação de estruturas de carga pesada) (1,4). 

Apesar de este impacto de os resultados de estudos prévios terem provados que a 

influência do empreendimento na morfodinâmica sedimentar da área de estudo 

será mínima, ainda assim considera-se importante acompanhar sistematicamente 

a evolução dos processos erosivos no local. Embora não seja esperado que este 
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impacto afete o meio significativamente, como medidas preventivas ele deverá ser 

citado nos seguintes Programas: Programa de Monitoramentos, Programa 

Ambiental de Construção; Programa de Gerenciamento de Risco; Programa de 

Emergência Individual; Programa de Treinamento Ambiental dos Trabalhadores; - 

Programa de Comunicação Social. 
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6.4.2. Sobre Meio Biótico 

8) Alteração da estrutura de comunidades bióticas - devido ao aspecto: G) 

Fragmentação do habitat (1,4). 

As instalações de obras de engenharia no ambiente marinho determinam a 

fragmentação do habitat natural e, com isso, criam-se novos ambientes rígidos 

onde antes havia apenas sedimento arenoso. As espécies residentes no local da 

obra são deslocadas o que pode provocar alterações na composição de espécies 

da comunidade original. A ampliação do píer do TASSE vai disponibilizar novas 

áreas de construção consolidada as quais poderão servir como substrato artificial 

para a fixação e colonização da fauna e flora marinhas sésseis. 

A implantação de estruturas artificiais como plataformas de pesca, molhes ou 

paredes de contenção; acaba por disponibilizar novas superfícies para a fixação e 

posterior colonização de fauna e flora marinha séssil. Estas estruturas podem 

atuar como mecanismos facilitadores para fixação e posterior dispersão da fauna 

e flora sésseis marinhas causando assim o notório efeito trampolim (stepping-

stones). O efeito trampolim é patrocinado pelas estruturas consolidadas às quais 

funcionam como corredores ecológicos artificiais para distribuição e dispersão de 

espécies exóticas (Grazziotin-Soares, 2010). Dessa forma, nota-se que a 

fragmentação do habitat poderá ser induzir outro tipo de impacto no meio biótico 

(invasões biológicas, ver impacto nº 14), além das alterações provocadas na 

estruturas das comunidades bióticas por meio da implantação de estruturas 

artificiais  

A fragmentação do habitat no ambiente marinho provocada pela implantação do 

empreendimento não é vista como uma alteração grave, visto que a continuidade 

do ambiente aquático não será seriamente afetada pela presença dos pilares de 

sustentação do novo Píer.  

Considera-se também a questão de que a área de estudo já se encontra 

fragmentada pela presença do Píer já existente, e, já estão assentadas nos pilares 
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fauna e flora sésseis características. A criação de substratos artificiais propiciará a 

colonização do espaço disponível primeiramente por espécies oportunistas (as 

pioneiras na colonização), seguido de espécies secundárias e assim 

sucessivamente, em um processo de reestruturação, até a comunidade formada 

atinja um padrão estável. Espera-se, por conseguinte, que as comunidades 

nectônica e bentônica demonstrem capacidade de resiliência ao impacto gerado 

durante a fase de instalação e, assim, recomponham-se a curto e médio prazo. 

Este é um impacto considerado real negativo e direto o qual dar-se á na fase de 

operação e terá efeitos em médio prazo. A abrangência espacial será local, a 

cumulatividade indutora (pois a criação de substratos artificiais poderá vir a 

patrocinar o estabelecimento de espécies não indígenas com potencial invasor), e 

será um impacto permanente.  

Classifica-se então este impacto como de Magnitude Média e Importância Média 

baixa, devido à baixa Sensibilidade do meio em relação a este impacto em razão 

da existência precedente do píer atual (o qual já possui 42 anos) onde já estão 

instaladas fauna e flora sésseis características. 

 

Fase Potencial Qualificação Incidência Temporalidade 

Implantação Operação Potencial Real Positivo Negativo Direto Indireto Imediato 
Médio 

prazo 
Longo Prazo 

 X X X  X X   X  

 

Abrangência Espacial Permanência Cumulatividade Magnitude Importância Significância 

Local Regional Estratégico Temporário Cíclico Permanente Simples Indutor 

Média Média baixa 

Sig. 
Não –

Sig. 

X     X  X X  
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Medidas de prevenção e mitigação do impacto: Alteração da estrutura de 

comunidades bióticas - devido ao aspecto: G) Fragmentação do habitat (1,4). 

Este impacto deverá ser enquadrado nos seguintes Programas: Programa 

Ambiental de Construção; Programa de Monitoramentos; Programa de Controle de 

Poluição; Programa de Treinamento Ambiental dos Trabalhadores e Programa de 

Comunicação Social. 
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9) Alteração nos padrões comportamentais de mamíferos marinhos e 

quelônios - devido ao aspecto: I) Geração de ruído (1,3).  

Durante a fase de implantação do empreendimento destaca-se a etapa de 

construção civil como geradora de ruído, uma vez que será necessário o uso de 

máquinas e equipamentos pesados para desenvolvimento destas atividades.  

Para as atividades de construção civil, que compreendem basicamente obras de 

superfície, tem-se a construção da plataforma de operação, dolfins de atracação e 

amarração. Durante a construção da ponte de acesso, tubovia e passarelas de 

acesso, na fase de cravação e estaqueamento serão gerados ruídos abaixo da 

superfície da água.   A água é uma boa transmissora de sons de baixa frequência 

(0,1 a 100 Hz), porque o som se desloca quatro vezes mais rápido na água do que 

no ar e a distância com que o ruído de baixa frequência pode se deslocar é ainda 

maior (as baleias se comunicam, basicamente, abaixo de 3Hz) Já os ruídos de 

alta frequência podem se sobrepor com as frequências utilizadas pelos golfinhos 

e, assim, poderão causar distúrbios comportamentais (La Rovere, 2011).  

 O tráfego de embarcações de apoio aumentará assim como as atividades de 

mergulho, atividades estas que provocam a geração de ruídos, os quais se 

propagam na água com potencial de perturbação aos vertebrados marinhos 

(peixes, tartarugas e mamíferos), afugentando-os da área ou provocando 

acidentes. Somado a isso teremos os ruídos provocados pelos motores do 

maquinário de apoio a construção da obra. 

Para o grupo dos mamíferos marinhos que engloba os Pinípedes (lobos, leões 

marinhos, morsas e focas), os Cetáceos (baleias, botos e golfinhos), os Sirênios 

(peixes-boi e dugongos), dentre outros; os padrões de temperatura da água e a 

distribuição de produtividade primária influenciam suas distribuições geográficas 

(Barreto, 2001). A maior densidade da água, comparada com o ar, faz com que os 

sons sejam transmitidos por distâncias maiores neste meio  
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Uma das características mais interessantes dos Odontocetos (cetáceos com 

dentes, por exemplo: Physeter macrocephalus – a cachalote, Orcinus orca – a 

orca; Delphinus sp. – o golfinho comum; e Pontoporia blanvillei – a toninha) foi o 

desenvolvimento da ecolocalização. O processo de ecolocalização se dá através 

da geração e emissão de curtos pulsos sonoros e a recepção de seus ecos, após 

terem refletido em algum objeto, de maneira que os ruídos artificiais podem 

interferir nesse sistema de percepção. Ao analisar o tempo que o eco levou para 

retornar, o animal pode estimar distâncias, e através das mudanças no pulso 

sonoro podem detectar o tamanho e forma do objeto. Já os Misticetos (baleias 

verdadeiras, por exemplo: Eubalaena australis – a baleia Franca; Megaptera 

novaeangliae – a baleia Jubarte, etc.) não exibem ecolocalização (Barreto, 2001). 

Além disso, existem estudos experimentais que alegam que os cetáceos possuem 

a capacidade de detectar visualmente finas camadas de óleo cru, evitando estas 

concentrações, mesmo durante a noite, e deslocando-se para áreas não afetadas 

(Evans, 1987).  

A sensibilidade dos vertebrados marinhos ao ruído é alta, contudo é esperado que 

os efeitos sentidos sejam principalmente aqueles de afastar os animais do local, 

alterando suas rotas e mantendo assim reduzidas os registros visuais dos 

mesmos no canal de São Sebastião. Eventualmente, especula-se que o ruído 

poderia levar à desorientação com possibilidade de encalhe dos animais na praia. 

São conhecidos registros de mamíferos marinhos no local. Por exemplo, em 

agosto de 1993 foi registrado um exemplar da Baleia-bicuda-de-Arnoux (Berardius 

arnuxii) encontrado flutuando no canal de São Sebastião. Ainda; o primeiro 

registro da espécie Baleia-Bicuda-de-True (Mesoplodon mirus) para o Brasil 

também foi apontado em um encalhe no litoral de São Sebastião (Sciliano et al, 

2006); portanto, há que se considerar a ocasional ocorrência destes animais na 

área de estudo.  

Os Quelônios ou Testudines são nomes que se referem às tartarugas. As 

tartarugas são répteis que se aventuram por longos períodos no ambiente 
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aquático, mas respiram por pulmões e necessitam sair da água para completar 

seu período reprodutivo, colocando seus ovos no ambiente terrestre (Programa 

TAMAR, 2011). São facilmente reconhecíveis por causa de sua inconfundível 

carapaça (casco). 

Na AID foram registrados 11 avistamentos durante o diagnóstico ambiental, todos 

da espécie Chelonia mydas. Esta espécie de tartaruga marinha está classificada 

como: “em perigo” pela IUCN (União Internacional pela Conservação da Natureza) 

e como: “vulnerável” na lista de espécies ameaçadas do IBAMA (Programa 

TAMAR, 2011). Além das espécies citadas aqui, existem outras de provável 

ocorrência as quais foram tratadas anteriormente no Capítulo 5 - Diagnóstico 

Ambiental. 

Segundo La Rovere, 2011; a única atividade que pode impactar os grandes peixes 

pelágicos, os mamíferos marinhos e as tartarugas marinhas é a da tomada do 

perfil sísmico, e esta, por sua vez, não será realizada nas obras de ampliação do 

píer, o que ameniza o potencial deste impacto nesta análise. O autor afirma 

também que, na implantação de dutos, os ruídos produzidos pelas máquinas, 

equipamentos, veículos e movimentação de pessoas se resumem à faixa e aos 

acessos, se caracterizando um impacto temporário e pouco significativo. Neste 

impacto não serão considerados os ruídos gerados durante a rotina de operação 

normal do TASSE, sendo aqui especialmente avaliados os ruídos excedentes 

gerados durantes as obras de implantação do novo píer. 

Este impacto negativo e real é previsto durante a fase de implantação e tem 

incidência direta e temporalidade imediata.  

A Abrangência espacial é regional devido ao alcance da propagação dos ruídos no 

meio marinho; a Permanência é temporária (a causa geradora analisada surtirá 

implicações somente durante a fase de obra), e o impacto é simples. 
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Dessa forma, a Magnitude estimada é Média e a Importância Média Alta, devido 

às altas Sensibilidade e Vulnerabilidade do meio em relação ao impacto. Este 

Impacto é Significativo. 

 

Fase Potencial Qualificação Incidência Temporalidade 

Implantação Operação Potencial Real Positivo Negativo Direto Indireto Imediato 
Médio 

prazo 
Longo Prazo 

X   X  X X  X   

 

Abrangência Espacial Permanência Cumulatividade Magnitude Importância Significância 

Local Regional Estratégico Temporário Cíclico Permanente Simples Indutor 

Média Média alta 

Sig. 
Não –

Sig. 

 X  X   X  X  

 

Medidas de prevenção e mitigação do impacto: Alteração nos padrões 

comportamentais de mamíferos marinhos e quelônios - devido ao aspecto: I) 

Geração de ruído (1,3). 

 

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. As 

medidas atenuadoras indicadas a serem implantadas estarão descritas no 

Capítulo 7. 

Este impacto tem implicações no que tange à conservação de cetáceos e 

quelônios. É por causa disto que A Petrobras investe tanto em Programas de 

conservação da fauna marinha de forma a amenizar os possíveis danos 
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ambientais causados por suas atividades. A Petrobras é patrocinadora oficial do 

Instituto Baleia Jubarte, do Programa TAMAR, do Programa Lontra, do Programa 

Golfinho Rotador, do Programa Baleia Franca, entre outros. 

Como este estudo trata de uma ampliação de um terminal já existente, leva-se em 

conta que os principais transtornos causados à fauna marinha serão durante a 

fase de implantação da obra. Na sequência dos acontecimentos espera-se uma 

amenização do tráfego de embarcações e o retorno às condições atuais (que não 

são as ideais para a circulação de mamíferos e quelônios, todavia são mais 

brandas do que durante a obra), visto que não é previsto o aumento no número de 

navios petroleiros e sim uma diminuição no tempo de espera e fundeio, 

aumentando assim as condições de segurança do terminal. 

Este impacto deverá estar enquadrado nos seguintes programas: Programa 

Ambiental de Construção, Programa de Monitoramentos Programa de 

Treinamento Ambiental dos Trabalhadores, Programa de Gerenciamento de 

Risco, Programa de Controle da Poluição e; deverá também ser citado no: 

Programa de Comunicação Social. 
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10) Alteração na biota marinha - devido ao aspecto: D) Geração de resíduos 

sólidos (1,2,3,4). 

Durante a fase de obras e implantação do Píer serão gerados resíduos sólidos de 

construção civil, além da produção extra de lixo devido ao aumento temporário da 

circulação de pessoas envolvidas com a obra. Segundo a Resolução CONAMA nº 

307/02 - a qual estabelece diretrizes, critérios e procedimento para a gestão dos 

resíduos da construção civil, disciplinando as ações necessárias de forma a 

minimizar os impactos ambientais -  

“…Art. 2º 

I – Resíduos da construção civil: são os proveniente de construções, reformas, 

reparos e demolições de obras na construção civil, e os resultantes da preparação e 

da escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, 

solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, 

argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação 

elétrica, etc.; comumente chamados de entulhos de obra, caliça ou metralha.” 

Neste impacto não serão considerados os resíduos sólidos produzidos durante as 

fases de operação do empreendimento  

Como foi dito anteriormente, os plásticos constituem a categoria mais frequente, 

em diferentes localidades, sobre a quantidade e composição do lixo marinho 

(Derraik, 2002). Plásticos industriais e plásticos usuais como poliestireno, 

polietileno, polipropileno, poliestireno expandido e cloreto de polivinila são os 

predominantes na poluição marinha. A dispersão e a acumulação destes 

compostos são controladas pelos ventos, correntes superficiais, ondulações, e etc.  

Em um estudo realizado na Ilha do Arvoredo, em Santa Catarina, costa sul 

brasileira, os principais tipos de resíduos sólidos encontrados no fundo foram: 

cabos, âncoras, pneus e linhas de pesca. Já os principais tipos de resíduos 

sólidos encontrados na costa foram: isopores (que são utilizados como flutuadores 

de redes e para manter refrigerados mantimentos e o pescado) e garrafas e 

recipientes plásticos (Machado, 2006). 
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Os animais marinhos podem confundir resíduos sólidos com alimento e acabam 

assim, ingerindo o lixo. A ingestão de resíduos sólidos pode causar o engasgue, a 

obstrução do sistema digestivo e pode causar intoxicação nos mamíferos 

marinhos. Pássaros, tartarugas e peixes tornam-se fisicamente aprisionados em 

linhas ou sacos plásticos flutuantes. Uma vez enredado, o animal pode ser o seu 

padrão de comportamento alterado, o que dificulta a sobrevivência no ambiente. 

Além disso, o enredamento pode provocar ferimentos e infecção devido à ação 

abrasiva e cortante de alguns artefatos (Santos et al, 2008). 

Exemplificando o efeito deste impacto no caso específico de aves, pode ser aqui 

citado estudo realizado com a análise do conteúdo estomacal de aves marinhas, 

onde ficou comprovado que aves marinhas da ordem dos Procelariformes são 

mais vulneráveis ao efeito da ingestão de plásticos devido à sua incapacidade de 

regurgitar.  

No Cap. 5 podemos encontrar alguns exemplos de representantes desta ordem no 

local de estudo como, por exemplo, o albatroz-de-sobrancelha -Thalassarche 

melanophrys - e a freirinha - Arundinicola leucocephala. Já as aves planctívoras 

(exemplo na área de estudo: o gaivotão - Larus dominicanus -, Cap. 5) têm maior 

incidência de plásticos ingeridos do que as aves piscívoras (exemplo na área de 

estudo: trinta-réis - Sterna sp. e Thalasseus sp.-, pois as primeiras são mais 

propensas a confundir pellets de plástico com copépodos, larvas de 

microcrustáceos ou cefalópodos. Os efeitos fisiológicos relacionados a ingestão de 

plásticos incluem obstrução gastrointestinal, desnível hormonal, ovulação atrasada 

e falha reprodutiva (Azarello & Van Vleet, 1987). 

A geração e disposição incorreta dos resíduos sólidos são consideradas como um 

impacto potencial, pois, apesar de remota, existe chance de que este ocorra 

durante a fase de implantação do empreendimento, seja por negligência de algum 

funcionário, ou por evento acidental, o impacto é, portanto, negativo.  

O início do efeito em relação à ação causadora é imediato, a Abrangência espacial 

pode ser classificada como estratégica porque os resíduos depositados no fundo 
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poderão ser revolvidos e vir à tona em razão de uma forte ondulação ou ressaca 

do mar, ou mesmo serem dispersos para longe em função das correntes 

marinhas. Classificado como temporário, este impacto poderá ser indutor de 

outros impactos uma vez que pode penetrar na cadeia trófica, através da ingestão 

dos resíduos pelos animais. A Magnitude estimada é Alta devido à alta 

sensibilidade do meio em relação ao impacto, e a Importância também é Alta 

devido à Irreversibilidade do impacto. 

Fase Potencial Qualificação Incidência Temporalidade 

Implantação Operação Potencial Real Positivo Negativo Direto Indireto Imediato 
Médio 

prazo 
Longo Prazo 

X  X   X X  X   

 

Abrangência Espacial Permanência Cumulatividade Magnitude Importância Significância 

Local Regional Estratégico Temporário Cíclico Permanente Simples Indutor 

Alta Alta 

Sig. 
Não –

Sig. 

  X X    X  X 

 

Medidas de prevenção e mitigação do impacto: Alteração na biota marinha - 

devido ao aspecto: D) Geração de resíduos sólidos (1,2,3,4). 

A produção de resíduos sólidos industriais e de resíduos sólidos generalizados 

configura-se como problema econômico, legal, gerencial e operacional para as 

empresas. A maneira de implantar uma medida de adequação e de correção neste 

sentido é a implementação e prática do Sistema de Gestão Ambiental Integrado 

(SGI). O SGI na TRANSPETRO já está adequado às novas normas estabelecidas 

pela Lei 12.305 de 2 de agosto de 2010; a qual institui a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos. 
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Em razão desta adequação, este impacto é considerado como potencial uma vez 

que um episódio como este só pode ser considerado como um caso à parte, um 

acidente ou um ato clandestino. 

O impacto em questão deverá estar enquadrado nos seguintes programas: 

Programa de Treinamento Ambiental dos Trabalhadores, Programa Ambiental de 

Construção, Programa de Monitoramentos, Programa de Controle da Poluição, 

Programa de Gerenciamento de Risco. Além disso, o impacto deverá também ser 

citado também nos seguintes Programas: Programa de Comunicação Social. 



 

Relatório Ambiental Preliminar 

Ampliação do Píer Petroleiro 

Terminal Aquaviário de São Sebastião  

Rev.: 00 

Página 59 de 109 

Data: 15-09-2011 

Cap.6. AIA 

 

_______________________________________________________________________________
Avaliação de Impactos                                                                                                       59 de 109 

11) Alteração na biota marinha - devido ao aspecto: C) Geração de 

efluentes (2,3). 

A avaliação deste impacto trata do acréscimo temporário da geração de efluentes 

durantes as obras de construção para ampliação do Píer. Não é esperada uma 

introdução de efluentes advindos das instalações de apoio à obra de 

implementação do Píer e tampouco advindos das instalações em geral. Isto 

porque já existe em funcionamento no TASSE um sistema de tratamento e uma 

destinação correta aos efluentes gerados, entretanto este impacto deve ser 

considerado como um risco incidental. 

Sabe-se que os esgotos constituem um problema de poluição marinha a nível 

global (Weber, 1992). O nitrogênio e fósforo orgânicos, contidos no material fecal 

humano e nos restos de matéria orgânica lançados ao mar, são normalmente 

reciclados pelas bactérias para suas formas inorgânicas. Entretanto, a introdução 

pontual e contínua de nitrogênio e fósforo em baías, lagunas ou ambientes 

costeiros de baixa circulação pode levar a um crescimento exponencial de algas 

planctônicas (eutrofização), reduzindo a diversidade de espécies (Montone & 

Bícego, 2008).  O consumo de produtos marinhos contaminados por esgoto pode 

causar problemas de saúde como hepatite ou cólera. Patógenos e contaminantes 

também são responsáveis por doenças em peixes e macroinvertebrados que 

habitam áreas impactadas por esgoto. Por exemplo, a putrefação das nadadeiras 

em peixes ósseos e do exoesqueleto em crustáceos (caranguejos, lagostas) são 

doenças comuns observadas em organismos expostos ao lodo de esgoto. A 

poluição bacteriana fecal pode também causar impacto nas comunidades de 

moluscos (Keenish, 1997). 

Este impacto é considerado como potencial, de qualificação negativa, incidência 

direta e temporalidade imediata. Na sua condição acidental em que é previsto, e 

por ser local, indutor e temporário; pode ser considerado como de Baixa 

Magnitude e de Importância Média, dada os altos graus de Sensibilidade e 

Vulnerabilidade do meio.  
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Fase Potencial Qualificação Incidência Temporalidade 

Implantação Operação Potencial Real Positivo Negativo Direto Indireto Imediato 
Médio 

prazo 
Longo Prazo 

X  X   X X  X   

 

Abrangência Espacial Permanência Cumulatividade Magnitude Importância Significância 

Local Regional Estratégico Temporário Cíclico Permanente Simples Indutor 

Baixa Média 

Sig. 
Não –

Sig. 

X   X    X  X 

 

Medidas de prevenção e mitigação do impacto: Alteração na biota marinha - 

devido ao aspecto: C) Geração de efluentes (2,3). 

O efluente sanitário gerado no canteiro de obras será encaminhado para a rede 

coletora municipal, desde que haja linha de esgoto disponível no local. Caso não 

seja possível, poderão ser utilizados banheiros químicos ou fossa séptica, sendo 

que em ambos os casos o efluente será coletado por empresa devidamente 

licenciada para seu transporte, tratamento e posterior descarte. A implantação de 

fossa séptica requer licença do órgão competente, sendo o seu uso vetado em 

determinadas áreas de acordo com o Zoneamento Ecológico Econômico. 

O destino do efluente doméstico é semelhante ao do efluente sanitário, isto é, 

caso haja linha de esgoto no local onde será implantado o canteiro de obras, a 

construtora deverá construir caixas de gordura para encaminhar o esgoto para a 

rede pública. Se isso não for possível, o efluente deverá ser recolhido por empresa 

licenciada e enviado para tratamento. 

Além desses efluentes, também serão gerados efluentes pluviais e efluentes de 

águas contaminadas por óleo. No caso do efluente pluvial, o mesmo será lançado 

no sistema de drenagem. Já as águas contaminadas por óleo deverão ser 

recolhidas por empresa licenciada para serem tratadas e, se possível, serão 

reutilizadas. 
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Na frente de obras, serão utilizados banheiros químicos, sendo utilizada empresa 

devidamente licenciada. Para as águas contaminadas por óleo poderá ser 

utilizado o sistema de separação de água e óleo (SAO) do TASSE. 

A implementação dos seguintes Programas é fundamental para o controle e 

mitigação do impacto nos níveis considerados: Programa Ambiental de 

Construção; Programa de Treinamento Ambiental de Trabalhadores; Programa de 

Monitoramentos; Programa de Controle de Poluição; Programa de Gerenciamento 

de Risco; Programa de Emergência Individual. Este impacto deverá ainda ser 

citado no: Programa de Comunicação Social. 



 

Relatório Ambiental Preliminar 

Ampliação do Píer Petroleiro 

Terminal Aquaviário de São Sebastião  

Rev.: 00 

Página 62 de 109 

Data: 15-09-2011 

Cap.6. AIA 

 

_______________________________________________________________________________
Avaliação de Impactos                                                                                                       62 de 109 

12) Mortalidade e alteração da estrutura de comunidades da biota marinha 

e da avifauna - devido ao aspecto: A) Derrame de hidrocarbonetos de 

petróleo durante a fase de operação (5,6,7). 

Durante as fases de operação, este impacto refere-se aos conflitos relativos aos 

navios petroleiros propriamente ditos, como: lavagens e arejamento de tanques, 

abastecimento e operações de bombeio; além de pequenos vazamento oriundos 

das embarcações de apoio. 

Os danos mais comuns provocados pelo petróleo podem ocorrer por alterações na 

flora e na fauna causadas pela morte direta por recobrimento e asfixia, morte 

direta por intoxicação, morte de larvas e recrutas, perturbação nos grupos tróficos 

superiores, bioacumulação, incorporação de substâncias carcinogênicas e efeitos 

indiretos subletais (Dicks, 1998). Um exemplo de perturbação em níveis tróficos 

superiores seria em relação à avifauna, quando a ingestão de compostos do 

petróleo ocorre durante o processo de tentativa de e reestabelecimento da 

impermeabilidade das penas. Assim os efeitos do contato externo por óleo estão 

sempre associados aos da ingestão. A ingestão também pode se dar 

indiretamente através do consumo de presas (Femar, 2000). 

As duas vias principais nas quais o óleo causa impactos nos organismos marinhos 

são os efeitos físicos resultantes do recobrimento e os efeitos químicos 

associados à toxicidade dos compostos presentes. Todos os impactos observados 

são resultantes de um ou outro efeito. É importante ressaltar que os efeitos não 

são excludentes pois podem ocorrer simultaneamente. A diferença está centrada 

na combinação entre densidade e toxicidade do óleo vazado e sua variação com o 

tempo. Nos óleos de alta densidade, o efeito físico do recobrimento é 

predominante, enquanto que nos óleos de baixa densidade, o efeito químico é 

mais representativo. 

Entre os componentes mais tóxicos estão o benzeno, o tolueno e o xileno. Estas 

substâncias apresentam considerável solubilidade em água (especialmente o 

benzeno), o que torna os organismos marinho mais vulneráveis, uma vez que 
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absorvem estes contaminantes pelos tecidos, brânquias, por ingestão direta da 

água ou de alimento contaminado. Os hidrocarbonetos de baixo peso molecular 

apresentam intenso efeito tóxico agudo, principalmente devido à sua elevada 

solubilidade e consequente biodisponibilidade (Gesamp, 1993). 

Quando o petróleo e seus produtos derivados são introduzidos no ambiente 

marinho, mudanças imediatas ocorrem em suas propriedades físicas e químicas, 

como resultado de vários processos simultâneos de remoção e degradação. 

Primeiramente ocorre o espalhamento do óleo pela superfície da água e o seu 

transporte pelo vento, correntes, ondas e ação das marés. Os compostos com 

pontos de ebulição menores evaporam a uma taxa que é controlada pela 

velocidade do vento, temperatura da água e estado do mar. a evaporação é o 

processo mais importante em termos de balanço de massa e pode ser 

responsável pela perda de 75% do volume em um derrame de óleo leve e 40% de 

um óleo médio (NRC, 2003). 

A emulsificação é o processo de formação de vários estados de óleo em água, 

frequentemente chamado de “mousse de chocolate”. Uma emulsão é formada 

podendo conter de 20 a 80% de óleo em água e, a partir daí, os compostos 

tendem a ser dissolvidos. A parte dissolvida representa uma pequena fração do 

óleo na água, entretanto, é importante por causa do seu efeito tóxico no sistema 

biológico (NRC, 2003). Parte do óleo é incorporada ao material particulado ou aos 

organismos, para depois sedimentar. Ocorre ainda a degradação microbiológica, 

que vai depender do tamanho da população, da variedade de espécies, da 

concentração de oxigênio e nutrientes (Wheeler, 1978). 

Os hidrocarbonetos aromáticos possuem um ou mais anéis benzênicos. O grupo 

benzênico é muito estável e persistente no ambiente, podendo ter efeitos tóxicos 

nos organismos Os compostos monoaromáticos possuem apenas um anel 

benzênico e os mais voláteis encontrados no petróleo são chamados BTEX 

(benzeno, tolueno, etilbenzeno e xileno) e são muito abundantes em óleos leves 

(NRC, 2003). 
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Os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPA) contêm pelo menos dois anéis 

benzênicos e representam em média 7% da composição de um óleo cru. Dos 

hidrocarbonetos presentes no petróleo, os HPA são os compostos que 

apresentam maior toxicidade ao meio ambiente, no entanto, os HPA presentes no 

petróleo apresentam menor toxicidade que aqueles produzidos por processos de 

combustão, como queima de madeira, incêndios florestais ou queima do carvão. 

Os HPA são mais resistentes à degradação microbiológica e bastante estáveis no 

ambiente. São fortemente adsorvidos nos sedimentos, persistindo por muitos anos 

(NRC, 2003). Esses compostos são especialmente tóxicos e potencialmente 

carcinogênicos ao homem e aos organismos marinhos. Há fortes evidências de 

que os HPA são capazes de causar câncer em peixes e moluscos. Distúrbios no 

fígado, no sistema imunológico, leucemia, tumores no pulmão e no estômago são 

alguns dos efeitos reportados destes compostos (Gesamp, 1993). 

A complexidade da composição química do petróleo dificulta a avaliação dos 

efeitos biológicos nos organismos. Dentro de uma série homóloga, quanto maior 

for o peso molecular do composto, maior será a sua toxicidade. Entretanto, na 

água, os compostos com menor peso molecular causam mais danos devido à 

maior solubilidade e, portanto, maior disponibilidade. As características físicas e 

químicas, e o grau de intemperização resultam em diferenças entre as toxicidades 

de diferentes tipos de óleo (Gesamp, 1993). 

 Este impacto é avaliado como potencial, uma vez que suas chances de 

ocorrências são muito baixas, principalmente em razão dos Sistemas de 

Segurança, Drenagem e Inspeção já adotados pela empresa. Como foi visto 

anteriormente, este impacto negativo poderá ser indutor de outros impactos, uma 

vez que a toxicidade quando altera a cadeia de produtores primários, por exemplo, 

poderá interferir em toda a teia trófica e, no caso pouco provável de um amplo 

vazamento, os efeitos malignos poderão espalhar-se conforme os padrões de 

correntes marinhas, ventos e de dispersão geográfica das espécies atingidas.  
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A Abrangência espacial então é classificada como estratégica Temporalidade 

imediata, Incidência direta e Permanência temporária em relação à causa 

geradora. A Magnitude e a Importância são classificadas como Altas. A 

classificação do impacto encontra-se resumida nas tabelas abaixo. Este impacto 

não considerado para o parâmetro Significância por ser um impacto classificado 

como Potencial, e relativo a risco de acidente. 

 

Fase Potencial Qualificação Incidência Temporalidade 

Implantação Operação Potencial Real Positivo Negativo Direto Indireto Imediato 
Médio 

prazo 
Longo Prazo 

 X X   X X  X   

 

Abrangência Espacial Permanência Cumulatividade Magnitude Importância Significância 

Local Regional Estratégico Temporário Cíclico Permanente Simples Indutor 

Alta Alta 

Sig. 
Não –

Sig. 

  X X    X  X 

 

Medidas de prevenção e mitigação do impacto: 12) Mortalidade e alteração da 

estrutura de comunidades da biota marinha e da avifauna - devido ao aspecto: A) 

Derrame de hidrocarbonetos de petróleo durante a fase de operação (5,6,7). 

Análises regulares para cumprir objetivos de controle são essenciais como medida 

de segurança, pois o acompanhamento sistemático das concentrações de 

hidrocarbonetos permite a investigação de quaisquer anormalidades, 

principalmente quando as suspeitas de acidente com vazamento não são óbvias. 

Este impacto é prevenido principalmente pelo Programa de Gerenciamento de 

Risco (PGR), e mitigado pelo Programa de Contingência, de resposta às 

emergências, os quais já são parte do Sistema de Gestão Ambiental da 
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TRANSPETRO (SGI) certificado nas normas de qualidade, saúde, segurança e 

meio ambiente.  

A implementação dos seguintes Programas também é essencial para o controle 

do impacto nos níveis considerados: Programa Ambiental de Construção; 

Programa de Monitoramentos, Programa de Controle de Poluição e Programa de 

Treinamento Ambiental dos Trabalhadores. 
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13) Mortalidade e alteração da estrutura de comunidades da biota e da 

avifauna na zona de praia - devido ao aspecto: A) Derrame de 

hidrocarbonetos de petróleo durante a fase de operação (5,6,7).  

Durante a fase de operação, caso ocorra um derrame acidental de 

hidrocarbonetos de petróleo, existe chance de a mancha atingir a linha de costa. 

Em oceano aberto, as concentrações podem decrescer rapidamente devido à 

difusão e às correntes. Nos ambientes costeiros, entretanto, isso é mais difícil, 

especialmente em ambientes de baixa energia como baías, estuários, mangues e 

marismas. Uma vez que o óleo atinge a linha de costa, vários fatores  determinam 

a sua persistência: propriedades do óleo, porosidade dos sedimentos, presença 

de organismos, erosão e atividades de ondas, tipo de vegetação, etc. Os efeitos 

biológicos dos hidrocarbonetos do petróleo nos organismos marinhos são 

associados a vários fatores como: persistência e biodisponibilidades dos 

hidrocarbonetos, habilidade de acumulação ou metabolização e capacidade de os 

contaminantes interferirem no metabolismo normal destes organismos (Gesamp, 

1993). 

Um derrame acidental que atinja a linha de costa poderá interferir diretamente com 

na composição e abundância das comunidades de invertebrados permanente da 

meiofauna como, por exemplo as espécies freqüentes e mais abundantes no 

estudo da Área de Influência: Nematoreneis hebes, Cirriformia tentaculata, 

Notomastus lobatus, Owenia fusiformis, Naineris setosa e Isolda pulchella. Dentre 

os ermitões houve predomínio de quatro espécies: Pagurus criniticornis, 

Clibanarius vitattus, C. sclopetarius e C. antillensis. Quanto aos moluscos: 

Cerithium atratum, Tegula viridula, Anomalocardia brasiliana, Bulla striata, Codakia 

orbiculata e Semele proficua. 

Segundo foi citado no Cap. 5 – Diagnóstico Ambiental, embora a maioria das 

praias da região de São Sebastião seja caracterizada como ambientes protegidos 

de baixa energia nota-se uma variabilidade em relação aos aspectos morfológicos 

e estruturais, o que sugere uma variação quanto à distribuição espacial da 
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macrofauna. Estudos desenvolvidos nesta região têm registrado a dominância 

numérica e específica de poliquetas, sendo os moluscos e os crustáceos 

representados por poucas espécies.  O impacto provocado poderá adentrar na 

cadeia trófica, uma vez que todos os animais (peixes, aves, mamíferos etc.) que 

se alimentam dos invertebrados, têm chances de estarem ingerindo organismos 

contaminados. Segundo dados do IPIECA, 1991, citados por Garcia & La Rovere 

em 2011, são listadas abaixo algumas consequências e danos biológicos 

decorrentes da contaminação por hidrocarbonetos: 

 

“- Os mamíferos como baleias, golfinhos, focas e leões marinhos raramente se vêem 

afetados. As lontras marinhas são mais vulneráveis, devido aos seus hábitos e textura 

da pele; 

- As aves que se movem na fronteira da água correm perigo. Quando impregnadas 

com o petróleo costumam morrer. A recuperação da população depende da existência 

de um número de jovens adultos que não estejam em estado de cria e que ermitam 

repôs as colônias, ou de uma elevada taxa de reprodução; 

- Os ovos e larvas de peixes em podem estar sujeitos a uma elevada mortandade. Os 

peixes adultos costumam “se proteger”. Não existem provas de que  derrames tenham 

afetado a população de peixes consideravelmente em mar aberto; 

- Os invertebrados como mariscos (moluscos, crustáceos),ouriços-do-mar e corais 

podem sofrer fortes “baixas”; 

- Os organismos planctônicos não têm registros  de efeitos severos, possivelmente 

devido às altas taxas de reprodutividade; 

- As macrolagas podem aderir o óleo e isto pode causar o rompimento das mesmas. 

As algas cultivadas perdem seu valor comercial; 

- As plantas de marismas perenes, com raízes subterrâneas, costumam ser as mais 

resistentes; 

- Os manguezais são muito sensíveis aos hidrocarbonetos, em parte devido à 

impregnação do óleo nas raízes aéreas impedindo que o oxigênio chegue às raízes 

subterrâneas.” 
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Este impacto é considerado como potencial, uma vez que sua ocorrência efetiva 

só se dará com o caráter acidental e por isso ele não é considerado no parâmetro 

de Significância. Classifica-se como um impacto negativo , incidência direta e a 

temporalidade é imediata. Em relação a Permanência da causa geradora este é 

um impacto temporário. Os efeitos podem adentrar na cadeia trófica com 

implicações sobre a biota, portanto é um impacto indutor. A análise da 

Abrangência espacial deste impacto trata especificamente de derrames acidentais 

que possam atingir a linha de costa da Área de Influência, sendo assim 

classificado como regional. A Magnitude é estimada como Médiae a Importância 

Média alta em razão da alta Sensibilidade do meio ao impacto. As atribuições são 

resumidas e podem ser observadas nas tabelas que seguem.  

 

Fase Potencial Qualificação Incidência Temporalidade 

Implantação Operação Potencial Real Positivo Negativo Direto Indireto Imediato 
Médio 

prazo 
Longo Prazo 

 X X   X X  X   

 

Abrangência Espacial Permanência Cumulatividade Magnitude Importância Significância 

Local Regional Estratégico Temporário Cíclico Permanente Simples Indutor 

Média Média alta 

Sig. 
Não –

Sig. 

X X  X    X  X 

 

Medidas de prevenção e mitigação do impacto: 13) Mortalidade e alteração da 

estrutura de comunidades da biota e da avifauna na zona de praia - devido ao 

aspecto: A) Derrame de hidrocarbonetos de petróleo durante a fase de operação 

(5,6,7). 

Este impacto é prevenido principalmente pelo Programa de Gerenciamento de 

Risco (PGR), e mitigado pelo Programa de Contingência, de resposta às 
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emergências, os quais já são parte do Sistema de Gestão Ambiental da 

TRANSPETRO (SGI) certificado nas normas de qualidade, saúde, segurança e 

meio ambiente. A implementação dos seguintes Programas também é essencial 

para o controle do impacto nos níveis considerados: Programa Ambiental de 

Construção; Programa de Monitoramentos, Programa de Controle de Poluição e 

Programa de Treinamento Ambiental dos Trabalhadores. 
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14) Invasões biológicas - devido ao aspecto L) Produção de água de lastro 

(6,7). 

Nas fases de operação, os navios petroleiros que se aproximam sem carga (com 

objetivo de serem carregados em São Sebastião) chegam às proximidades do 

Porto carregados com água de lastro em seus tanques (com a finalidade de 

manutenção da estabilidade durante a viagem). Esta água deve ser deslastrada 

para que o navio possa então ser devidamente carregado com o produto a ser 

transportado em questão. A água de lastro é vetor de espécies exóticas as quais 

poderão tornar-se invasoras. 

 Ao longo dos últimos séculos, milhares de espécies marinhas e estuarinas têm 

sido dispersadas para longe de suas regiões de origem por intermédio humano, 

intencional ou não. A introdução de espécies não nativas tem vindo a aumentar 

com a globalização (Johnson & Chapman, 2007) e é reconhecida como uma das 

principais ameaças aos oceanos (Flagella & Abdulla, 2005) sendo a segunda 

causa de perda de biodiversidade, unicamente superada pelas perdas diretas 

devido à destruição de habitats (International Maritime Organization - IMO). A 

maioria das invasões marinhas é resultado das navegações e incluem organismos 

transportados em águas de lastro e sedimentos (Ruiz et al., 2000). 

Para garantir a estabilidade do navio durante a viagem utiliza-se água do mar - 

“lastro”, como elemento equilibrador do navio. O lastro é o carregamento da água 

do mar nos tanques do navio que está com seus porões vazios, para garantir 

mínimas condições de estabilidade, governo e manobra para realizar uma viagem 

oceânica em segurança. Essa água embarcada é captada junto aos portos onde o 

navio descarrega sua carga e deveria, ao longo da viagem, geralmente em alto 

mar, ser trocada periodicamente até chegar ao porto onde irá atrcar para fins de 

carregamento. 

 Ao atracar no porto e iniciar o processo de carregamento, pode haver o despejo 

da água de lastro. A troca de lastro, seja no mar aberto ou junto ao porto, significa 

gasto de energia com bombas e gasto de tempo, que às vezes é evitado pelas 
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empresas de navegação. Isso ocorre quando a troca durante a viagem não é feita 

e só ocorre quando o navio estiver atracado e executando a operação de 

carregamento. Em qualquer dos dois casos, com ou sem troca de lastro durante a 

viagem, não se pode garantir que a água trocada, denominada nesse texto de 

“água de lastro”, tenha qualidade suficiente para não afetar as proximidades do 

porto em que a mesma é descarregada.  

É em função disso, que milhares de espécies exóticas são transportadas nos 

porões das embarcações e, algumas são transferidas e introduzidas de um local 

para outro impactando no meio ambiente, na economia dos países e saúde das 

pessoas (Água de Lastro Brasil, 2009). A introdução e o assentamento de 

espécies exóticas em um dado local, em geral trazendo problemas para os 

animais e plantas nativos e até para apopulação humana local, está associada a 

diversos fatores. Os mais importantes são as características biológicas das 

espécies e as condições do ambiente onde ocorre a introdução. Aspectos como o 

clima, o número de indivíduos introduzidos (o que afeta a chance de implantação 

de uma população), a competição por espaço e recursos com as espécies nativas 

e a disponibilidade de alimento no local também influenciam o processo. O risco 

de uma introdução ter sucesso, ou seja, transformar-se em colonização, aumenta 

de maneira proporcional à existência de ações que modificam e degradam o 

ambiente ou o regime hidrográfico - como dragagens, drenagens, canalizações  

construções etc. - às quais também favorecem a sobrevivência e permanência das 

espécies introduzidas, criando novas oportunidades para seu estabelecimento 

(Silva et al, 2002). 

Este impacto potencial, negativo e direto é previsto para a fase de operação e 

apresenta Temporalidade imediata. A Abrangência do impacto é regional e o 

evento é classificado como cíclico devido ao aporte periódico de navios petroleiros 

no TASSE. Caso venha a ocorrer um episódio de invasão biológica este impacto 

poderá expandir-se e, por isso, está classificado como indutor (tem poder de 

causar desequilíbrios ecológicos futuros). A Magnitude é Média e a Importância 
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aumenta de grau em relação à Magnitude devido à vulnerabilidade do meio, sendo 

classificada como Média alta. 

 

Fase Potencial Qualificação Incidência Temporalidade 

Implantação Operação Potencial Real Positivo Negativo Direto Indireto Imediato 
Médio 

prazo 
Longo Prazo 

 X X   X X  X   

 

Abrangência Espacial Permanência Cumulatividade Magnitude Importância Significância 

Local Regional Estratégico Temporário Cíclico Permanente Simples Indutor 

Média Média alta 

Sig. 
Não –

Sig. 

X X   X   X  X 

 

Medidas de prevenção e mitigação do impacto: 14) Invasões biológicas - 

devido ao aspecto L) Produção de água de lastro (6,7). 

De acordo com as regras atuais no âmbito da Organização Marítima internacional 

– IMO, os estados membros têm flexibilidade para determinar a natureza e a 

extensão de seus regimes nacionais de controle de água de lastro.  No caso 

Brasileiro existe uma exigência prevista nas Normas para Autoridade Marítima 

para Tráfego e Permanência de Embarcação em Águas sob Jurisdição Nacional 

(NORMAM 08 de 2000), para os navios que descarregam suas águas de lastro 

nas águas jurisdicionais brasileiras que é o preenchimento do Relatório de Águas 

de Lastro em duas vias, uma das quais deve permanecer a bordo para eventuais 

fiscalizações e a outra deve ser recolhida pelo órgão federal competente (Martins 

Juras, 2003).  No Brasil a gestão da água de lastro é responsabilidade da Diretoria 

de Portos e Costas (DPC) da Marinha do Brasil. Ela está plenamente ciente dos 

problemas ocorridos em vários locais da costa brasileira e no aguardo da entrada 
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em vigor da esperada Convenção 16 Internacional, emitiu a NORMAM-20 (Norma 

da Autoridade Marítima – 20). Esta Normam em conteúdo seu trata de: 

Capítulo 1: aplicação, exceções e isenções; 

Capítulo 2: informações, procedimentos e gerenciamento da água de lastro; 

Capítulo 3: situações particulares 

Capítulo 4:fiscalização; 

Anexo C: métodos de troca da água de lastro. 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária estabelece normas na Resolução RDC 

nº 217 de 21 de novembro de 2001 a qual enuncia no seu Anexo V – Água de 

Lastro: 

“Art. 25 O responsável direto ou representante legal pela embarcação solicitante de 

Livre Prática, deverá informar à autoridade sanitária em exercício no Porto de Controle 

Sanitário, previamente à sua entrada, os dados relativos ao armazenamento de água 

de lastro de bordo, e de seu lançamento em águas sob jurisdição nacional, previstos 

na Solicitação de Certificado, conforme Anexo IV deste Regulamento. 

Art. 26 O responsável direto ou representante legal pela embarcação deverá entregar 

à autoridade sanitária, quando da entrada no Porto de Controle Sanitário, as 

informações relativas à água de lastro por meio do preenchimento completo do 

Formulário de Informações sobre a Água de Lastro, assinado pelo Comandante ou por 

alguém por ele designado, conforme Anexo X deste Regulamento. 

Art. 27 O lançamento em águas sob jurisdição nacional de água de lastro, captada de 

área geográfica considerada como de risco à saúde pública ou ao meio ambiente, fica 

condicionado à autorização prévia da autoridade sanitária, ouvido o Órgão Federal de 

Meio Ambiente e a autoridade marítima, inclusive quanto à necessidade de 

implantação de medidas de prevenção e controle pertinentes. 

Art. 28 Toda a embarcação, a critério da autoridade sanitária, está sujeita à coleta de 

amostra de água de lastro para análise, com vistas a identificação da presença de 

agentes nocivos e patogênicos e indicadores físicos e componentes químicos. 

Art. 29 É proibida a utilização dos tanques próprios para água de lastro para outros 

fins que não sejam aqueles ao qual se destinam.” 
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A Petrobras desenvolveu um novo método para a troca dessa água em navios-

tanque. Diferentemente dos métodos comuns, o método da Petrobras, que foi 

denominado “Método de Diluição Brasileiro” (acrônimo inglês: BDM) ou Método de 

Diluição (acrônimo inglês: DM), envolve o carregamento do lastro pelo topo,com 

descarga simultânea pelo fundo dos tanques. Um estudo de simulação foi útil para 

planejar o teste, avaliando a eficiência teórica do método, estabelecendo os 

melhores pontos de amostragem e comparando o BDM com o Método de 

Transbordamento (acrônimo inglês: TOM). A simulação mostrou que, para a 

mesma forma de tanque, a renovação de água no BDM é mais eficaz doque no 

TOM, e que 90% da renovação de água poderia ser obtida pelo BDM. Durante o 

teste a bordo foram realizados o monitoramento da concentração de um corante 

adicionado à água e de alguns indicadores biológicos, tendo os resultados, 

confirmado que mais de 90% da água do lastro era renovada após três trocas do 

volume do tanque. O método demonstrou ser seguro, prático, econômico e 

adequado para minimizar o risco de transporte de espécies exóticas entre portos 

(Aleluia et al, 2002). 

Afora estas medidas, esse impacto também deverá estar enquadrado nos 

seguintes Programas: Programa de Treinamento Ambiental dos Trabalhadores, 

Programa de Monitoramentos; Programa de Comunicação Social, Programa de 

Controle de Poluição e Programa de Gerenciamento de Risco. 
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15) Incremento dos registros visuais das populações locais da avifauna - 

devido ao aspecto: H) Criação de áreas de repouso e alimentação (4). 

A ampliação do píer do TASSE consiste ainda na construção de uma longa ponte 

de acesso às plataformas de operação (onde estarão os berços de atracação), 

interligada a ponte já existente e; com aproximadamente 1,6 km de extensão. Para 

além das funções operacionais prevista na ponte e nas plataformas, estas também 

poderão desempenhar papel de área de repouso e alimentação para a avifauna. 

 De acordo com o levantamento bibliográfico realizado no Capítulo 5 -de 

Diagnóstico Ambiental - é possível fazer algumas inferências sobre a avifauna 

local, como seguem. Na região de estudo existem 214 espécies de aves 

continentais com potencial de ocorrência. Destas, 78 foram avistadas nas 

amostragens de campo para elaboração do diagnóstico das áreas de estudo. 

Durante os trabalhos de campo não foi detectada a utilização da Área de 

Influência Direta como sítio reprodutivo de nenhuma espécie. Já na Área de 

Influência Indireta foi possível observar algumas espécies em atividade 

reprodutiva como: o sanhaçu-cinzento (Thraupis sayaca) e o pardal (Passer 

domesticus). 

São registradas 34 espécies de aves consideradas como bioindicadoras do bioma 

Mata Atlântica para a área de estudo, sendo que apenas uma (Pyrrhura frontalis) 

teve seu registro confirmado em campo. Da checagem entre as espécies 

compiladas para a região do empreendimento com as listas estadual e nacional de 

espécies da fauna ameaçadas de extinção, nota-se um total de 19 táxons 

encontra-se ameaçado. Apesar do elevado número de espécies ameaçadas, 

nenhuma destas foi detectada em campo durante os trabalhos de diagnóstico da 

avifauna para elaboração deste RAP. Quatorze espécies são consideradas 

cinegéticas (sofrem pressão de caça), e destas sete foram registradas em campo 

(Columbina talpacoti, Patagioenas picazuro, Patagioenas cayennensis, Leptotila 

verreauxi, Turdus rufiventris, Turdus leucomelas e Turdus amaurochalinus). 

Outras 19 espécies sofrem pressão de captura para o cativeiro, destas 10 foram 
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registradas em campo (Pyrrhura frontalis, Forpus xanthopterygius, Amazona 

farinosa, Amazona amazonica, Turdus rufiventris, Sicalis flaveola, Sporophila 

caerulescens, Gnorimopsar chopi e Estrilda astrild). Quatro espécies podem ser 

consideradas exóticas (alóctones) à avifauna da Mata Atlantica (Patagioenas 

picazuro, Fluvicola nengeta, Estrilda astrild e Passer domesticus). 

Devido às características das obras da Ampliação do Píer do Terminal de São 

Sebastião, é de se esperar que tanto as comunidades de aves continentais 

registradas na AID do empreendimento como aquelas com potencial de ocorrência 

registradas através de dados secundários não sejam atingidas pelos impactos 

ambientais decorrentes do empreendimento, visto que, a maioria das espécies 

encontradas são adaptadas ao ambiente urbano e, assim, resilientes às ações 

causadas pelo homem. 

Ainda, espera-se que sejam ampliadas as áreas de repouso e alimentação, visto 

que será edificada nova ponte de acesso às plataformas a qual possuirá 

aproximadamente 1,6 km de comprimento, com largura de 7 metros e será 

interligada com a ponte já existente. As plataformas consistirão de uma laje de 

concreto armado na cota + 5 metros e possuirão forma regular, com dimensões 

mínimas aproximadas de 40 metros na direção longitudinal por 25 metros na 

direção transversal. 

Conclui-se então que as aves registradas visualmente no estudo de diagnóstico, 

pelas suas avantajadas capacidades de deslocamento e também pela plasticidade 

comportamental, estão bem adaptadas ao ambiente antropizado. Espera-se que 

com a ampliação do Píer sejam criados concomitantemente, novos espaços de 

alimentação e repouso para aves. O aumento da frequência de avistamentos de 

aves marinhas poderá favorecer e induzir a atividade turística de bird watching, 

minimizando assim o conflito visual gerado pela implantação da obra. 

Este impacto positivo é real e tem incidência indireta e abrangência local. Será um 

impacto de Temporalidade em médio prazo (alguns dias ou semanas a partir do 

fim das movimentações de obra no local) e de Permanência classificada como 
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permanente. Este impacto será uma consequência indireta da ampliação do píer, 

ocorrendo como efeito secundário e pode ser indutor de outros impactos positivos 

como a promoção da educação ambiental através do proveito da presença de 

aves no local. A Magnitude é estimada como Média e a Importância como Média 

alta. Por ser um impacto real, foi também considerado como Significativo. 

 

Fase Potencial Qualificação Incidência Temporalidade 

Implantação Operação Potencial Real Positivo Negativo Direto Indireto Imediato 
Médio 

prazo 
Longo Prazo 

 X  X X   X  X  

 

Abrangência Espacial Permanência Cumulatividade Magnitude Importância Significância 

Local Regional Estratégico Temporário Cíclico Permanente Simples Indutor 

Média Média alta 

Sig. 
Não –

Sig. 

X     X  X X  

 

Medidas de prevenção e mitigação do impacto: Incremento dos registros 

visuais das populações locais da avifauna - devido ao aspecto: H) Criação de 

áreas de repouso e alimentação (4). 

Como este é um impacto positivo, as medidas de prevenção e mitigação podem 

ser dar no sentido de educar de maneira a repelir as práticas de caça 

indiscriminada e de captura para cativeiros das aves.  

Medidas potencializadoras do impacto: Incremento dos registros visuais das 

populações locais da avifauna - devido ao aspecto: H) Criação de áreas de 

repouso e alimentação (4). 

O que pode ser arranjado é o incentivo à conservação, despertando o interesse e 

a curiosidade pelas aves, estimulando gerações de observadores, amantes da 
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natureza e pesquisadores iniciantes. A observação das aves é uma recreação 

educacional e saudável, que proporciona aos praticantes múltiplas recompensas 

estéticas e intelectuais. 

A Petrobras investe em iniciativas que visam à proteção ambiental e à difusão da 

consciência ecológica. Ainda patrocina Programas em parceria como 

universidades, como, por exemplo, o Programa Aves Quelônios e Mamíferos 

Marinhos da Bacia de Campos. A política de patrocínio ambiental da empresa 

confirma o compromisso de contribuir para a implementação do desenvolvimento 

sustentável. 

Afora isso, este impacto positivo também deverá ser citado nos programas: 

Programa de Monitoramentos, Programa de Treinamento Ambiental dos 

Trabalhadores e Programa de Comunicação Social. 
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16) Ciência das variáveis ambientais e controle de poluição local pela 

geração de conhecimentos e dados sistêmicos - devido ao aspecto: M) 

Dependência de programas de controle e monitoramento ambiental 

(necessidade de contratações de empresas para elaboração de 

estudos, laudos, Programas ) (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10). 

 

A implantação e manutenção de Programas Ambientais permitirá a ampliação dos 

efeitos para o meio ambiente da população da área de influência, e, da força de 

trabalho do empreendimento, assim como lhes propiciará um conhecimento maior 

das variáveis ambientais, dos impactos do empreendimento e das medidas de 

controle.  

A execução das atividades de controle ambiental previstas neste documento 

proporcionará a popularização das medidas de controle da potencial poluição 

advinda do empreendimento.  

A implantação do Programa de Monitoramento deve contribuir para a geração de 

conhecimento técnico-científico das áreas oceânicas paulistas e brasileiras. A 

efetiva implantação dos Programas deverá contribui com a melhora nas condições 

ambientais da região como um todo. 

Este impacto positivo significativo está previsto principalmente na fase de 

implantação do empreendimento, embora tenha continuidade expandida para 

além do término da obra. O impacto é classificado como real, positivo, direto e 

suas consequências serão sentidas de imediato.  

Será um impacto cíclico, de abrangência estratégica (analisando-se aqui o vasto 

alcance das publicações científicas e do conhecimento gerado) e poderá induzir 

outros impactos positivos; sejam estes na área de educação ou, até mesmo, na 

área científica. A Magnitude é Alta e a Importância Alta.  

A classificação do impacto encontra-se resumida nas tabelas que seguem. 

 



 

Relatório Ambiental Preliminar 

Ampliação do Píer Petroleiro 

Terminal Aquaviário de São Sebastião  

Rev.: 00 

Página 81 de 109 

Data: 15-09-2011 

Cap.6. AIA 

 

_______________________________________________________________________________
Avaliação de Impactos                                                                                                       81 de 109 

Fase Potencial Qualificação Incidência Temporalidade 

Implantação Operação Potencial Real Positivo Negativo Direto Indireto Imediato 
Médio 

prazo 
Longo Prazo 

X X  X X  X  X   

 

Abrangência Espacial Permanência Cumulatividade Magnitude Importância Significância 

Local Regional Estratégico Temporário Cíclico Permanente Simples Indutor 

Alta Alta 

Sig. 
Não –

Sig. 

  X  X   X X  

 

Medidas de potencializadoras do impacto: 16) Ciência das variáveis 

ambientais e controle de poluição local pela geração de conhecimentos e dados 

sistêmicos - devido ao aspecto: M) Dependência de programas de controle e 

monitoramento ambiental (necessidade de contratações de empresas para 

elaboração de estudos, laudos, Programas ) (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10). 

A disseminação de informações para o desenvolvimento sustentável dar-se-á por 

meio de ações de comunicação voltadas para a discussão do modelo e dos papéis 

de cada um em relação ao empreendimento. Ações bem planejadas são o 

segredo para uma política ambiental de sucesso. A Petrobras realizará também 

alguns investimentos em patrocínios a Programas ambientais, por meio de 

seleção pública com objetivo de apoiar, de forma transparente, iniciativas que 

contribuam para o desenvolvimento sustentável do empreendimento em questão. 

Será incentivada a interação entre o Terceiro Setor, Poder Público e outras 

empresas por meios da formação de parcerias e redes. Essa ação também inclui 

contribuição para capacitação das instituições parceiras.  

Este impacto positivo também deverá ser citado nos programas: Programa de 

Comunicação Social, Programa de Treinamento Ambiental dos Trabalhadores. 
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17)  Minimização de acidentes ambientais - Devido ao aspecto Q) 

Segurança operacional (6,7). 

O empreendimento de ampliação do terminal e do píer em São Sebastião tem por 

objetivo amplificar a segurança operacional das atividades realizadas no TASSE. 

Não obstante da instalação de dois novos berços de atracação para navios 

petroleiros, o fluxo do tráfego de navios na área de influência não deverá ser 

intensificado. Isto porque, a ampliação tem foco na diminuição do tempo de espera 

e fundeio dos navios petroleiros, fato este que proporcionará melhores condições 

de operação além de uma dinâmica de operação aperfeiçoada. 

Os dois novos berços de atracação também proporcionarão opções variantes, 

caso um dos berços já existentes necessite de algum tipo de manutenção. 

Este impacto será positivo, real e é previsto para a fase de operação. De 

incidência direta, e Temporalidade imediata, o impacto pode ser considerado 

estratégico, pois compreende numa medida essencial para a viabilidade de 

concretização do futuro Programa de expansão petrolífera do país. Este será um 

impacto permanente e poderá induzir outros impactos positivos como o 

crescimento econômico estratégico. 

 

Fase Potencial Qualificação Incidência Temporalidade 

Implantação Operação Potencial Real Positivo Negativo Direto Indireto Imediato 
Médio 

prazo 
Longo Prazo 

 X  X X  X  X   

 

Abrangência Espacial Permanência Cumulatividade Magnitude Importância Significância 

Local Regional Estratégico Temporário Cíclico Permanente Simples Indutor 

Muito alta Muito alta 

Sig. 
Não –

Sig. 

  X   X  X X  
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Medidas de potencializadoras do impacto: Minimização de acidentes 

ambientais - Devido ao aspecto Q) Segurança operacional (6,7). 

O impacto por ser positivo não requer medidas preventivas ou mitigatórias, deve, 

entretanto, ser citado nos seguintes Programas: Programa Ambiental de 

Construção; Programa de Treinamento Ambiental dos Trabalhadores; Programa 

de Comunicação Social, Programa de Controle da Poluição e Programa de 

Monitoramentos.  
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6.4.3. Sobre o Meio Socioeconomico 

18) Restrições ao turismo e lazer devido ao aspecto: A) Derrame de 

hidrocarbonetos de petróleo durante a fase de operação (5,6,7). 

Um evento acidental com vazamento de óleo poderá trazer restrições ao turismo e 

ao lazer (pela interdição temporária de áreas afetadas, impacto visual e olfativo); 

ao uso da água (balneabilidade, esportes aquáticos) e a pesca artesanal 

(restringindo-se o consumo de todas as espécies com suspeita de intoxicação). 

O Litoral Norte paulista é um pólo econômico regional, nacional e internacional, 

para a cadeia produtiva do turismo. O maior fluxo de turistas ocorre nos meses de 

verão. Um impacto ambiental que viesse a refletir negativamente no turismo da 

região traria prejuízo também a outros comércios e serviços que estão interligados 

e dependem do caráter turístico de São Sebastião, Ilhabela e da região entorno. 

Por exemplo, a atividade comercial de Ilhabela é especializada em decoração, 

alimentos, serviços de hospedagem e turismo em geral. 

Caso a eventualidade de um derrame acidental ocorra no período de veraneio 

pode-se prever o estresse das comunidades da área de influência, e, 

consequentemente, a necessidade da implementação de medidas de restrição 

temporária nas atividades de turismo e lazer e consumo de especiarias pesqueiras 

locais. 

No caso da ocorrência de um acidente de “pior caso”, poderão ocorrer 

interferências tanto com a modalidade de pesca oceânica quanto com a pesca 

litorânea na AII do empreendimento, já que a presença da mancha de óleo irá 

atuar diretamente sobre os estoques pesqueiros, influenciando, assim, 

indiretamente, na realização desta atividade.  

O período compreendido entre a ocorrência do evento acidental e a reconstituição 

das condições adequadas para o retorno das atividades de pesca na área atingida 

pelo óleo será proporcional à dimensão da dispersão da mancha e poderá 



 

Relatório Ambiental Preliminar 

Ampliação do Píer Petroleiro 

Terminal Aquaviário de São Sebastião  

Rev.: 00 

Página 85 de 109 

Data: 15-09-2011 

Cap.6. AIA 

 

_______________________________________________________________________________
Avaliação de Impactos                                                                                                       85 de 109 

interromper a atividade para um grupo expressivo de pescadores artesanais 

costeiros, que não dispõem de equipamentos e logística adequados para exceder 

a área de ocorrência do evento. 

Este impacto potencial é classificado como negativo e indutor (pois poderá irradiar 

de diferentes formas na economia local). A Incidência é direta, a Temporalidade 

imediata e a Abrangência regional, sendo um impacto temporário. A Magnitude 

estimada é Média a Importância Média Alta devido à alta Sensibilidade do meio 

em relação ao impacto. Por ser um impacto potencial, sua significância não foi 

considerada. 

Fase Potencial Qualificação Incidência Temporalidade 

Implantação Operação Potencial Real Positivo Negativo Direto Indireto Imediato 
Médio 

prazo 
Longo Prazo 

 X X  X X X  X   

 

Abrangência Espacial Permanência Cumulatividade Magnitude Importância Significância 

Local Regional Estratégico Temporário Cíclico Permanente Simples Indutor 

Média Média alta 

Sig. 
Não –

Sig. 

 X  X    X  X 

 

Medidas de prevenção e mitigação do impacto 18) Restrições ao turismo e 

lazer devido ao aspecto: A) Derrame de hidrocarbonetos de petróleo durante a 

fase de operação (5,6,7). 

Este impacto é prevenido principalmente pelo Programa de Gerenciamento de 

Risco (PGR), e mitigado pelo Programa de Contingência, de resposta às 

emergências, os quais já são parte do Sistema de Gestão Ambiental da 

TRANSPETRO (SGI) certificado nas normas de qualidade, saúde, segurança e 

meio ambiente. A implementação dos seguintes Programas também é essencial 

para o controle do impacto nos níveis considerados: Programa de 
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Monitoramentos; Programa de Treinamento Ambiental dos Trabalhadores; 

Programa de Controle de Poluição. Este impacto deverá ainda ser citado nos 

Programas; Programa de Comunicação Social. 



 

Relatório Ambiental Preliminar 

Ampliação do Píer Petroleiro 

Terminal Aquaviário de São Sebastião  

Rev.: 00 

Página 87 de 109 

Data: 15-09-2011 

Cap.6. AIA 

 

_______________________________________________________________________________
Avaliação de Impactos                                                                                                       87 de 109 

19)  Geração de conhecimento - devido ao aspecto: M) Dependência de 

programas de controle e monitoramento ambiental (necessidade de 

contratações de empresas para elaboração de estudos, laudos, 

Programas ) (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10). 

A geração contínua de conhecimento das relações do empreendimento com o 

meio é condição necessária a viabilização e manutenção das atividades do 

mesmo.  Para tanto se faz necessário o desenvolvimento de estudos que visam 

monitorar variáveis ambientais e também variáveis relativas aos aspectos 

ambientais das instalações e atividades. Os estudos podem atender exigências e 

condicionantes de licenciamento tais como, por exemplo: revisões anuais de 

Estudos de Análises de Risco, revisões de Programas de Gerenciamento de 

Riscos, de Programa de Emergência, Monitoramentos das Atividades e das 

Variáveis Ambientais na Área de Influência, e Projetos Sociais, entre outros. 

O conhecimento gerado nestes trabalhos de pesquisa e desenvolvimento é direta 

e indiretamente aplicável para a melhoria continua da gestão ambiental pela 

preservação e recuperação do meio. Este impacto relaciona-se a potencialidade 

de incremento contínuo do conhecimento ambiental na empresa, na população 

local, e na força de trabalho, o qual deverá induzir benefícios, por meio da 

importância crescente do meio ambiente na valorização do homem enquanto parte 

do sistema, no desenvolvimento cultural pro ambiente, no controle da poluição, e 

suas consequências na qualidade de vida. 

Este impacto terá efeito indutor sobre o meio biótico também, pois o conhecimento 

ambiental reverte-se a iniciativas conservacionistas, e de recuperação. 

Portanto, este impacto foi considerado como: real; positivo; indireto; imediato; 

regional (pois deve ocorrer em todos os municípios da AID); permanente; e indutor 

(pelos efeitos cumulativos e sinérgicos do conhecimento). 

 O impacto possui Magnitude Alta e Importância Alta, pois, o meio - por ser 

sensível à educação - possui Vulnerabilidade Alta. O resumo da valoração do 

impacto encontra-se no quadro abaixo. O impacto é Significativo. 
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Fase Potencial Qualificação Incidência Temporalidade 

Implantação Operação Potencial Real Positivo Negativo Direto Indireto Imediato 
Médio 

prazo 
Longo Prazo 

X X  X X    X   

 

Abrangência Espacial Permanência Cumulatividade Magnitude Importância Significância 

Local Regional Estratégico Temporário Cíclico Permanente Simples Indutor 

Alta Alta 

Sig. 
Não –

Sig. 

 X  X    X X  

 

Medidas de potencializadoras do impacto: 19) Geração de conhecimento 

devido ao aspecto: M) Dependência de programas de controle e monitoramento 

ambiental (necessidade de contratações de empresas para elaboração de 

estudos, laudos, Programas ) (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10). 

Visando potencializar a natureza positiva do impacto pode-se citar a prioridade de 

contratação de serviços e aquisição de mercadorias preferencialmente na área de 

influência. Fatores como atividade de comércio e serviços, receita tributária, e 

economia local e regional, deverão ser priorizados, quando possível, nas 

aquisiçõeso e contratações de serviços de estudos ambientais necessários ao 

desenvolvimento das atividades do empreendimento. 

Este impacto deverá ser citado no Programa de Comunicação Social. 
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20)   Desenvolvimento social - devido ao aspecto: M) Dependência de 

programas de controle e monitoramento ambiental (necessidade de 

contratações de empresas para elaboração de estudos, laudos, 

Programas ) (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10); devido ao aspecto: N) Necessidade de 

serviços e materiais de insumo às atividades do sistema (bens e 

serviços de manutenção e operação do sistema) (1,2,3,4,5,6,8,9,10); e 

ao aspecto O) Integração com o Programa estratégico energético 

(1,2,3,4,6,7). 

O Desenvolvimento social ocorrerá sempre por incremento e manutenção da 

renda e recursos financeiros no meio socioeconômico com o consequente 

incremento e manutenção do desenvolvimento sustentável. 

Neste empreendimento, em todas as suas fases, existirá a demanda por materiais 

e serviços especializados (materiais construtivos de toda a natureza, mão-de-obra 

diversificada, serviços de hotelaria e de alimentos, comércio em geral, saúde, 

lazer, e turismo), os quais deverão ser contratados em parte localmente, e 

regionalmente, aportando grande quantidade de recursos no meio. os quais 

servirão a melhoria e dinamização socioeconômica a qual acarretará 

desenvolvimento social.  Muito embora esta entrada de recursos possa 

eventualmente ser fator estressante sobre os recursos socioeconômicos, também 

pode ser fator de estimulo ao desenvolvimento social quando adequadamente 

planejada.  Ainda, mesmo sendo a fase de implantação temporária, deve ser 

levado em conta que ela ocorrerá por um longo período de mais de dois anos, 

suficiente para consolidar uma estrutura social especializada em atender a 

crescente demanda dos projetos estratégicos de grande porte na região. 

Portanto, tal estrutura produtiva deverá ser útil e mantida em boa parte, senão 

toda, após a obra, haja vista à sinergia com os demais projetos estratégicos a 

serem desenvolvidos localmente relativos à ampliação do Porto e às estruturas 

viárias. E, ainda, relativo à eventual necessidade de ampliação da capacidade 

produtiva do TASSE para receber o Pré-Sal no futuro próximo. 
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A ampliação do píer em si agora está diretamente conectada ao Programa 

estratégico energético nacional da Presidência da República.  Neste sentido, todas 

as atividades afetas às instalações da ampliação do Pier do TASSE e a sua 

operação futura serão origem de entrada de recursos de toda a sorte para o 

desenvolvimento social em curso nesta região portuária de imenso valor 

estratégico para o Brasil. 

Este impacto dar-se-á principalmente na fase de implantação, e  estender-se-á à 

fase de operação. O impacto é classificado como real e positivo, de Incidência 

direta, Temporalidade imediata e Abrangência espacial regional. Apesar de ser um 

impacto temporário na fase de obra induzirá e portanto é indutor  pois se 

propagará e também induzirá a outros impactos positivos no contexto 

socioeconômico na fase de operação do empreendimento. A Magnitude estimada 

é Média e a Importância do impacto é Alta. Considera-se este um impacto 

Significativo. 

Fase Potencial Qualificação Incidência Temporalidade 

Implantação Operação Potencial Real Positivo Negativo Direto Indireto Imediato 
Médio 

prazo 
Longo Prazo 

X   X X  X  X   

 

Abrangência Espacial Permanência Cumulatividade Magnitude Importância Significância 

Local Regional Estratégico Temporário Cíclico Permanente Simples Indutor 

Média Alta 

Sig. 
Não –

Sig. 

 X  X    X X  

 

Medidas de potencializadoras do impacto: 20) Desenvolvimento social - devido 

ao aspecto: M) Dependência de programas de controle e monitoramento 

ambiental (necessidade de contratações de empresas para elaboração de 

estudos, laudos, Programas ) (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10); devido ao aspecto: N) 
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Necessidade de serviços e materiais de insumo às atividades do sistema (bens e 

serviços de manutenção e operação do sistema) (1,2,3,4,5,6,8,9,10); e ao aspecto 

O) Integração com o Programa estratégico energético (1,2,3,4,6,7). 

O impacto por ser positivo não requer medidas preventivas ou mitigatórias, deve, 

entretanto ser citado nos seguintes Programas: Programa de Comunicação Social 

Programa Ambiental de Construção e Programa de Treinamento Ambiental dos 

Trabalhadores. 
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21) Manutenção das condições futuras de balneabilidade, prática de 

esportes náuticos e turismo pela minimização de acidentes ambientais 

- devido ao aspecto: Q) Segurança operacional (6,7). 

O Terminal Aquaviário de São Sebastião é atualmente o maior terminal da 

TRANSPETRO do Brasil e da América do Sul e recebe, em média, 60 navios 

petroleiros por mês. O empreendimento de ampliação busca a adequação 

necessária especificamente para o aumento da confiabilidade de fornecimento de 

petróleo para as refinarias de SP e também, pelo aumento da segurança 

operacional nesta produção.  Não está previsto o aumento no fluxo do tráfego de 

navios petroleiros na região e sim, apenas a diminuição no tempo de espera e 

fundeio para cada navio que se aproxima com destino ao TASSE. 

Assim, o presente Programa de ampliação quando instalado possibilitará a 

otimização geral da transferência de petróleo às refinarias, diminuindo o tempo de 

recuperação dos estoques e que tal ocorrerá por meio da ampliação e melhoria 

das instalações no que concerne às condições de segurança operacional e 

redução dos aspectos ambientais negativos da atividade.   

A alternativa locacional escolhida para implementação do Programa de ampliação 

(alternativa 3, ver Cap. 2) não intercepta nenhuma Unidade de Conservação, 

nenhuma Área de Preservação Permanente ou Área Natural Tombada, e apesar 

de localizar-se exatamente no limite derradeiro da APA Marinha de São Sebastião 

(APA-Alcatrazes) não expõe esta a qualquer aumento de impactos negativos do 

empreendimento. 

Frente à crescente demanda do mercado consumidor por produtos petroquímicos 

e demais derivados do petróleo, o investimento na segurança e confiabilidade dos 

sistemas de recebimento, estocagem e transferência de petróleo para o 

abastecimento das refinarias paulistas é de extrema necessidade para a 

sustentabilidade, inclusive ambiental do negócio. 
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A implantação do novo píer não demandará, neste primeiro momento, o aumento 

de áreas para armazenamento do petróleo nem novos dutos para o escoamento 

deste até as refinarias no centro de São Paulo, pois as estruturas já instaladas 

comportam o suplemento proposto. 

Deste modo, ao considerar-se o significativo incremento na confiabilidade e na 

segurança operacional do pier com a ampliação, espera-se que o risco de 

acidentes, o qual já é baixo e tolerável, diminua muito significativamente devido às 

condições almejadas de maior tranqüilidade operacional.  Tal é indutor de uma 

maior segurança e manutenção nas condições socioambientais relativas às 

atividades de turismo, lazer, e pesca na área de entorno. 

Portanto, este impacto está previsto para a fase de operação (após ampliação), 

sendo um impacto real e positivo. A Incidência é direta e a temporalidade 

imediata. A abrangência inicialmente local irá refletir-se regionalmente e, por fim, 

estrategicamente; dada a sinergia que gerará definindo princípios de investimento 

sustentável em todo o programa nacional energético. É um impacto permanente e 

indutor de crescimento econômico, garantia de distribuição energética de forma 

ambientalmente sustentável. O impacto é Significativo, de Magnitude Muito Alta e 

Importância Muito alta. 

Fase Potencial Qualificação Incidência Temporalidade 

Implantação Operação Potencial Real Positivo Negativo Direto Indireto Imediato 
Médio 

prazo 
Longo Prazo 

 X  X X  X  X   

 

Abrangência Espacial Permanência Cumulatividade Magnitude Importância Significância 

Local Regional Estratégico Temporário Cíclico Permanente Simples Indutor 

Muito alta Muito alta 

Sig. 
Não –

Sig. 

  X   X  X X  
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Medidas de potencializadoras do impacto: 21)Manutenção das condições 

futuras de balneabilidade, prática de esportes náuticos e turismo pela minimização 

de acidentes ambientais - devido ao aspecto: Q) Segurança operacional (6,7); 

O impacto por ser positivo não requer medidas preventivas ou mitigatórias, deve, 

entretanto ser citado nos seguintes Programas: Programa Ambiental de 

Construção; Programa de Treinamento Ambiental dos Trabalhadores; Programa 

de Monitoramentos, e Programa de Comunicação Social. 
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22)  Dinamização e crescimento da economia regional - devido ao aspecto: 

Q) Provimento de recursos financeiros (pagamentos de taxas, 

impostos, royalties, salários) (1,3,5,6,7,9). 

Como já descrito nos impactos anteriores, a ampliação do píer do TASSE é uma 

obra que vai movimentar a economia local e regional consideravelmente na fase 

de obra. Nestas circunstâncias, existe a previsão de uma entrada de capital em 

diversos setores da economia local. Além do aporte financeiro colocado em 

circulação pela necessidade de demanda de mão-de-obra, insumos, serviços e 

pesquisa; todavia ainda há que se considerar o volume de capital empossado no 

pagamento de taxas, impostos, salários e royalties, o qual é essencial a 

manutenção do crescimento da econômica local e regional. 

Os royalties do petróleo são recursos financeiros provenientes da compensação 

financeira paga aos Estados e municípios pela exploração de petróleo ou gás 

natural em depósitos localizados na plataforma continental brasileira. Muito 

embora não seja esperado de imediato um aumento real no pagamento de 

compensações financeiras pela ampliação do Pier, deve ser considerado que 

aumenta a confiabilidade da produção e do efetivo recebimento de petróleo nas 

quantidades planejadas mensalmente é fator de sustentabilidade e indutor de um 

maior crescimento sustentável.  Neste sentido que se considerar a expectativa de 

que a presente ampliação em segurança e operacionalidade sirva no futuro 

próximo para viabilizar o aumento da capacidade produtiva do TASSE relativo ás 

demandas de logística do mercado de petróleo em geral, e proveniente do Pré-Sal 

inclusive. 

Esse impacto foi por isso considerado indireto, real de longo prazo (pois a 

aplicação dos valores da arrecadação de impostos e taxas somente ocorre após 

um período de retardo inerente ao processo, por parte do poder público, na 

aplicação dos recursos arrecadados); estratégico (pela influência significativa nos 

municípios, no estado, e na balança comercial do país); cíclico (pois o pagamento 

de impostos é feito periodicamente, em períodos previsíveis); indutor (dado que 
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um impacto com efeito de dinamização da economia induzirá a impactos 

secundários no meio socioeconômico como, por exemplo, a melhoria da qualidade 

de vida das comunidades). A Magnitude e a Importância são Muito altas, pois a 

abrangência é estratégica. O impacto é, portanto, considerado Significativo. 

 

Fase Potencial Qualificação Incidência Temporalidade 

Implantação Operação Potencial Real Positivo Negativo Direto Indireto Imediato 
Médio 

prazo 
Longo Prazo 

 X  X X   X X  X 

 

Abrangência Espacial Permanência Cumulatividade Magnitude Importância Significância 

Local Regional Estratégico Temporário Cíclico Permanente Simples Indutor 

Muito alta Muito alta 

Sig. 
Não –

Sig. 

  X  X   X X  

 

Medidas de potencializadoras do impacto: 22) Dinamização e crescimento da 

economia regional - devido ao aspecto: Q) Provimento de recursos financeiros 

(pagamentos de taxas, impostos, royalties, salários) (1,3,5,6,7,9). 

O impacto sendo positivo e significativo não requer medidas preventivas ou 

mitigatórias, deve, entretanto, ser citado nos seguintes Programas: Programa de 

Treinamento Ambiental dos Trabalhadores e Programa de Comunicação Social. 
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23) Pressão sobre a população pelo aumento do tráfego de veículos e 

máquinas e conflitos de interação social – devido ao aspecto: N) 

necessidade de serviços e materiais de insumo às atividades do 

sistema (bens e serviços de manutenção e operação do sistema) 

(1,2,3,4,5,6,8,9,10). 

Durante a fase de implantação do empreendimento, a necessidade de prestação 

de serviços, materiais e insumos para viabilização da obra poderão provocar 

conflitos de interação social.  Este impacto negativo é gerado todavia pelo mesmo 

aspecto ambiental responsável pelos impactos positivos no que diz respeito ao 

desenvolvimento socioeconômico. 

Isto porque muito embora entrem recursos de toda a sorte no meio, a 

intensificação do tráfego de máquinas, o aumento temporário da população 

habitante (operários), a necessidade de pouso, refeitórios e atividades de lazer, a 

demanda por energia e água potável; vão exigir que a região de São Sebastião se 

adapte sob pena de ser estressada em seus recursos disponíveis no início das 

atividades.  Especialmente os distúrbios ruidosos, as emissões atmosféricas e o 

aumento do perigo com a intensificação do tráfego, por exemplo, poderão se não 

controlados provocar desconforto e estresse na população local. 

Este impacto real negativo é previsto somente durante a fase de implantação do 

empreendimento. É um impacto, imediato, regional, temporário e indireto.  

A geração de conflitos poderá induzir outros impactos sociais no caso de 

ocorrência de descontentamento da população. Este impacto foi considerado 

Significativo e teve Magnitude e Importância classificadas como Médias. 
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Fase Potencial Qualificação Incidência Temporalidade 

Implantação Operação Potencial Real Positivo Negativo Direto Indireto Imediato 
Médio 

prazo 
Longo Prazo 

X X  X  X  X X   

 

Abrangência Espacial Permanência Cumulatividade Magnitude Importância Significância 

Local Regional Estratégico Temporário Cíclico Permanente Simples Indutor 

Média Média  

Sig. 
Não –

Sig. 

 X  X    X X  

 

Medidas de prevenção e mitigação do impacto: 24) Pressão sobre a população 

pelo aumento do tráfego de veículos e máquinas e conflitos de interação social – 

devido ao aspecto: N) Necessidade de serviços e materiais de insumo às 

atividades do sistema (bens e serviços de manutenção e operação do sistema) 

(1,2,3,4,5,6,8,9,10). 

Como medidas preventivas para este impacto estão os seguintes Programas: 

Programa Ambiental de Construção; Programa de Treinamento Ambiental, 

Programa de Gerenciamento de Risco, e Programa de Comunicação Social.  
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6.5. Medidas Destinadas à Prevenção, Controle e 

Mitigação dos Impactos 

As medidas destinadas à prevenção, controle e eventual mitigação dos impactos 

identificados, estão descritas nos Programas deste RAP identificados como: 

 

Programa ambiental de Construção (PAC) 

Programa de Comunicação Social (PCS) 

Programa de Treinamento Ambiental para os Trabalhadores (PTAT) 

Programa de Controle de Poluição (PCP) 

Programa de Monitoramentos (PMA) 

Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) 

Programa de Emergência Individual (PEI). 

 

Ainda, as práticas do sistema de Gestão Integrado de Qualidade, Segurança, Meio 

Ambiente e Saúde da TRANSPETRO, certificado nas normas relacionadas (ISO 

9001, 14001, e 18001), apresentadas em parte nos programas e Programas deste 

RAP, deverão ser consideradas integralmente para o controle dos impactos 

indiretos associados às atividades da TRANSPETRO, de apoio, ou 

interdependentes com a ampliação do píer do TASSE. 
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6.6. Síntese Conclusiva dos Impactos 

Nesta avaliação de impactos do empreendimento ampliação do píer do TASSE 

foram descritos vinte e três impactos principais: 

-sete (7) impactos no meio físico (negativos); 

-dez (10) no meio biótico (7 negativos e 3 positivos),  

-seis (6) no meio socioeconômico (2 negativos e 4 positivos).  

A Tabela 6.6.1 apresenta a valoração dos impactos identificados. 

 

Tabela 6.6.1. Síntese Conclusiva dos Impactos. 

Importância dos 

impactos 
Total 

Número de impactos positivos e negativos e suas respectivas 

potencialidades 

Muito baixa -- --- 

Baixa 1 1 Negativo = 1 Potencial 

Média baixa 2 2 Negativos = 2 Reais 

Média 2 2 Negativos = 1 Real e 1 Potencial 

Média alta 10 
9 Negativos = 2 Reais e 7 Potenciais 

1 Positivo = 1 Real 

Alta 5 
2 Negativos = 2 Potenciais 

3 Positivos = 3 Reais 

Muito alta 3 2 Positivos = 2 Reais 

 

No meio físico, do total de impactos negativos, 5 deles são potenciais e apenas 2 

são reais.   No meio biótico há um total de 7 impactos negativos, sendo que 5 
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destes são potenciais e apenas 2 são reais. Já os impactos positivos são 3 e 

todos eles são reais.  No meio socioeconômico existem 2 impactos negativos, 

sendo 1 potencial e 1 classificado como real. Já os 4 impactos positivos neste 

meio são todos reais. 

Os impactos negativos foram identificados, em sua maioria, nos meios físico e 

biótico, e os impactos positivos, no meio socioeconômico. Tal distribuição é 

esperada, e justificada, considerando-se que os investimentos na instalação e 

operação do empreendimento, com a expectativa de aporte permanente de 

recursos financeiros e humanos, geram impactos reais, positivos e indutores no 

meio socioeconômico. 

No que tange aos impactos positivos do empreendimento no meio socioeconômico 

deve ser observado que ampliação do píer do TASSE viabilizará algum 

incremento e a manutenção de significativa arrecadação de impostos e 

pagamento de royalties ao Estado e Municípios, geração de empregos, 

tecnologias, e conhecimentos especializados, além de todos os efeitos sinérgicos 

inerentes à complexa estrutura de aquisição de bens e serviços. 

Nos meios físico e biótico, ao contrário, existe um potencial (risco) de aporte de 

elementos poluentes por meio de acidentes com efluentes, resíduos e óleo. 

Todavia, o risco de acidentes com lançamentos de poluentes é alvo de medidas 

de controle rigorosas exigidas no âmbito legal e no âmbito do sistema de gestão 

certificado da empresa.   

O impacto devido aos aspectos de geração de emissões atmosféricas todavia não 

são em nenhuma esfera produtiva e socioeconômica ainda perfeitamente 

controlados, levando a uma condição de alta sensibilidade ambiental e alta 

vulnerabilidade do meio em geral a este impacto. 

No meio biótico, do total de sete impactos negativos identificados, apenas dois são 

classificados como reais, sendo um de Importância Média baixa (fragmentação do 

habitat) e um de Importância Média alta (alteração comportamental da fauna 
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devido à geração de ruídos).  Este último impacto, apesar de sua Permanência 

temporária e de sua cumulatividade simples, confronta-se com à alta Sensibilidade 

do meio  e sua Vulnerabilidade em relação ao impacto.  Os impactos positivos 

identificados no meio biótico foram todos classificados como reais e de 

importâncias Média alta, Alta e muito Alta, respectivamente. 

No meio socioeconômico o impacto negativo real possui Importância muito alta e 

refere-se à pressão exercida sobre a população pelo aumento do tráfego de 

veículos e máquinas e aos possíveis transtornos de interações sociais gerados 

pela necessidade de serviços e materiais de insumo às atividades do sistema 

(bens e serviços de manutenção e operação do sistema). 

Portanto, este estudo conclui que a atividade de Ampliação do píer do TASSE não 

possui impactos negativos reais, ou seja, impactos negativos significativos, não 

passíveis de serem evitados ou mitigados. 

Os impactos negativos significativos com qualquer probabilidade de ocorrência, os 

quais foram identificados na presente avaliação, são passíveis de mitigação e 

prevenção por meio dos Programas Ambientais. Neste sentido, a implementação 

destes Programas torna-se ação obrigatória à viabilidade ambiental do 

empreendimento na medida em que os Programas são necessários ao controle 

dos impactos nos níveis considerados.                      .   
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