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9. Prognóstico 

Considerando que o TASSE é o principal terminal aquaviário do Sistema 

PETROBRAS e o maior da América Latina, e, que a TRANSPETRO é a maior 

empresa de logística do Brasil, torna-se fundamental para a sustentabilidade 

estratégica dos negócios, que seja realizada a adequação tecnológica e estrutural 

de Ampliação do Píer do TASSE, no sentido de atender as demandas crescentes, 

atuais e futuras, dos mercados de petróleo, derivados e petroquímicos.  

O presente empreendimento visa atender as metas do Programa Estratégico da 

Petrobras para 2020 o qual prevê investimentos na expansão e melhorias das 

condições operacionais e segurança dos Terminais e Dutos da TRANSPETRO, e 

também consolidar o Sistema PETROBRAS como uma das cinco maiores 

empresas de energia do mundo.  

Dessa forma, as metas brasileiras de crescimento sustentável da produção de 

energia no País também serão atingidas por meio deste empreendimento, que 

integra o “Programa de Adequação do Suprimento de Petróleo” para a atividade 

de refino de petróleo em São Paulo.  O Estado de São Paulo é responsável por 

mais de 50% da produção total nacional o que torna o empreendimento 

determinante para o atendimento das metas de abastecimento de petróleo no país 

como um todo. 

De acordo os estudos realizados para a elaboração deste RAP, foram 

identificados para o empreendimento de “Ampliação do Píer do Terminal 

Aquaviário de São Sebastião”, impactos positivos no meio socioeconômico 

considerando os investimentos para sua instalação e operação, arrecadação de 

impostos, pagamento de royalties ao Estado e Municípios, criação de novos 

postos de trabalho, tecnologia e conhecimentos especializados, com expectativa 

de efeitos reais, sinérgicos e indutores de aporte permanente de recursos 

humanos e financeiros, inerente à complexa estrutura de aquisição de bens e 

serviços.  
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No entanto, no meio socioeconômico o impacto negativo real refere-se à pressão 

exercida sobre a população pelo aumento pontual do tráfego de veículos e 

máquinas durante a implantação da obra, o que poderá trazer 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). 

No meio físico e biótico, os estudos mostraram que os impactos negativos têm 

potencial de aporte de elementos poluentes apenas em casos de acidentes, os 

quais não devem ocorrer visto os programas de controle implementados na rotina 

de operação do TASSE que visam esse controle. Apenas os aspectos ambientais 

de emissões atmosféricas, que ainda não são em nenhuma esfera produtiva e 

socioeconômica perfeitamente controlados, representam expectativa de alteração 

temporária, se não forem adequadamente controlados, de uma área inclusa em 

uma região considerada de prioridade alta para recuperação e conservação 

ambiental. Já os impactos positivos identificados no meio biótico foram todos 

classificados como reais e de importâncias Média alta, Alta e muito Alta, 

respectivamente.  Portanto, este estudo conclui que a atividade de Ampliação do 

Píer do TASSE não possui impactos negativos reais 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.  

O empreendimento resulta assim da busca pela excelência operacional no 

Sistema Petrobras pela implantação de amplos programas de otimização de 

processos e neste sentido é benéfico de um modo geral não acrescentando 

impactos negativos significativos as futuras atividades do Terminal de São 

Sebastião após a ampliação.  


