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ANEXOS:
Anexo 01 – Arranjo Geral da Concepção Atual do Porto
Anexo 02 - Comparativo da ocupação da Bacia do Araçá na concepção atual x inicial
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Apesar das reconhecidas características de ser uma região de águas profundas, o Porto
possui como um dos principais aspectos limitadores a profundidade do seu principal berço,
com aproximadamente 9m que, aliado a isso, foi construído em tubulões cilíndricos assentes
sob um solo duro e um enrocamento de alívio envolvendo o seu núcleo interno,
características essas que praticamente impedem o seu aprofundamento.

Figura 1 – Porto de São Sebastião

As limitações do atual acesso rodoviário é outro fator que inibe o seu crescimento.
Contudo, mesmo limitado a um único berço de profundidade modesta para embarcações de
maior porte e de três berços pequenos e rasos para serviços de apoio, a movimentação
cresceu ao longo dos últimos anos, tendo pela primeira vez, em 2008, ultrapassado meio
milhão de toneladas.
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A profundidade natural do seu canal de acesso de 25 m atraiu para o local a Petrobras, que
instalou um terminal privado para receber petróleo cru e exportar derivados de petróleo, em
instalações separadas do porto comercial.
A criação da Companhia Docas de São Sebastião – CDSS no final de 2007 demonstra a
especial atenção que o atual governo do Estado de São Paulo está dando ao porto, criando
desta forma, uma estrutura mais flexível, autônoma e inserida no contexto do Plano
Integrado Porto-Cidade (PIPC), ora em desenvolvimento.
Este Plano (PIPC) será implantado no Município de São Sebastião (SP) e irá compreender
obras de ampliação da capacidade portuária, áreas de apoio e sua integração com a cidade.
Nesta lógica, o PIPC tem por função:

Apresentar diretrizes para a ocupação dos espaços terrestres e aquaviários, na área
Portuária, servindo de base para o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto
– PDZ;
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Adequar os espaços na área portuária, de modo a atender no longo prazo as
necessidades das cargas, do ponto de vista da: navegação (profundidade, número e
comprimento dos berços de atracação); movimentação adequada dos diferentes tipos
de cargas (oleoduto, circulação viária interna, esteiras rolantes e equipamentos para
movimentação de contêineres); e logística terrestre (áreas de estocagem e acessos
terrestres);



Possibilitar a integração urbana e ambiental do Porto com a cidade de São Sebastião,
de modo a servir de base para o capítulo portuário da revisão do Plano Diretor Urbano
do Município;



Estabelecer uma macro visão das intervenções terrestres, que são necessárias para a
integração com a cidade e para o atendimento das demandas de cargas futuras.

1.2

Concepção inicial do complexo portuário integrado à área do porto organizado
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Baseado então no estudo de demanda de cargas realizado em maio de 2009, pela ILOS
(Instituto de Logística e Supply Chain) se desenvolveu então o plano diretor da ampliação
portuária e seu faseamento, apresentados nas figuras 2 e 3, respectivamente.

Figura 2 – Arranjo Geral de ampliação do Porto de São Sebastião
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O projeto de ampliação do Porto de São Sebastião, em seu conceito inicial, teve a sua
implantação prevista em etapas, isto é, considerando as necessidades portuárias, a
atratividade de cargas e a existência de acessos terrestres compatíveis com a
movimentação das cargas projetadas. Logo se chegou a seguinte configuração:

Figura 3 – Faseamento da ampliação portuária
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1.3

Concepção atual do complexo portuário integrado à área do porto organizado

Com o andamento do projeto, foi realizada atualização nas previsões de demanda
apresentada no estudo de cargas. Esta nova matriz de cargas foi à base para a definição
das novas necessidades do projeto de ampliação do porto, servindo como subsídio principal
para a elaboração dos projetos básicos.
O novo arranjo consolidado da ampliação portuária (Figura 4 e Anexo 01) integra a
demanda de cargas revisada e as condicionantes ambientais para ampliação portuária,
apontadas pelo IBAMA (Parecer nº 007676/2013 COPAH/IBAMA) aos estudos ambientais
realizados.
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Figura 4 – Arranjo geral portuário consolidado

Nesta concepção poderão ser identificadas as unidades de negócio do complexo portuário.
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Assim como a concepção inicial, a implantação do porto ainda é prevista em etapas (Figura
5), visando atender às demandas de carga, compatibilização dos acessos terrestres. A nova
configuração das etapas de implantação é a seguinte:
Área Atual

Fase 1 da Ampliação

Fase 2 da Ampliação

Fase de Implantação Independente

Figura 5 – Faseamento da ampliação portuária
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CONCEPÇÃO INICIAL X CONCEPÇÃO ATUAL – PRINCIPAIS ADEQUAÇÕES

A nova concepção do projeto acarretou em diversas modificações na previsão de facilidades
e estruturação do porto quando comparado ao layout original. Em resumo temos as
seguintes alterações relevantes entre as duas versões do arranjo de Ampliação do Porto:

2.1

Ocupação da Bacia do Araçá
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Com o atendimento as premissas estabelecidas pelo IBAMA (Parecer nº 007676/2013
COPAH/IBAMA) e atendimento a nova demanda de cargas, houve significativa redução da
ocupação da Bacia do Araçá. Abaixo segue figura (Figura 6), comparativa da ocupação da
Bacia do Araçá entre a versão atual e a inicial:

Figura 6 – Comparativo da ocupação da Bacia do Araçá na concepção atual x inicial
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OCUPAÇÃO DO ESPELHO D'AGUA DA BACIA DO ARAÇÁ
Descrição

Área de
Ocupação (m²)

% de
Ocupação

ESPELHO D'AGUA DA BACIA DO
ARAÇÁ

534.505

-

ARRANJO EIA-RIMA (2011)

440.650

82,44%

ARRANJO DO PROJETO ATUAL
(EM DESENVOLVIMENTO)

184.225

34,47%

Tabela 1 – Área de ocupação da Bacia do Araçá

2.2

Exclusão da Etapa 4 da Ampliação
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Com a solicitação feita pelo IBAMA para que fosse considerado o afastamento de 300m
entre costa da Ponta do Araçá e o limite da estrutura portuária, o layout foi reestudado para
atendimento a esta premissa e verificou-se que esta adequação inviabilizaria a Etapa 4
prevista para implantação do projeto, sendo assim, a mesma foi desconsiderada do projeto.

Figura 7 – Etapa 4 excluída do projeto
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Retirada da Tancagem do Terminal de Granéis Líquidos e desconsideração da
Etapa 3 da implantação neste momento

Após análise da demanda atual prevista para a ampliação do Porto de São Sebastião,
verificou-se que as Fases 1 e 2 propostas na concepção atual do projeto atendem a
previsão de cargas a serem operadas pelo Porto, conforme demonstrado no item 1.3 (Figura
4).
Com isso não haverá a necessidade da implantação de tancagem e retroárea exclusiva para
o Terminal de Granéis Líquidos, tornando-se assim desnecessária a Etapa 3 da
implantação, neste momento.

2.4

Recuo dos Píeres do Terminal de Granéis Líquidos e alteração do produto

Após a realização de levantamentos batimétricos detalhados e estudos de manobras de
atracação e de desatracação na área dos berços dos píeres do Terminal de Granéis
Líquidos fez-se possível um recuo dos píeres de aproximadamente 250 metros em relação
ao canal de acesso de São Sebastião. Este recuo visa reduzir os impactos das correntes
nos navios atracados nestes berços e desobstruir o canal de acesso.
Originalmente estes píeres eram destinados à exportação de etanol (álcool), porém, com o
novo estudo de demandas de cargas a serem operadas pelo porto, o PETRÓLEO passou a
ser a carga a ser operada pelo Terminal de Granéis Líquidos.

Figura 8 – Recuo do Píer do TGL
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2.5

Elevação de trecho da Ponte de Acesso aos Píeres do Terminal de Granéis
Líquidos para travessia de barcos de pesca

A nova concepção do projeto prevê a elevação de trecho da ponte de acesso aos píeres do
Terminal de Granéis Líquidos com o intuito de criar uma passagem livre para permitir a
travessia de barcos de pesca.
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Figura 9 – Área para travessia de barcos de pesca

2.6

Retirada do Píer em “T” do TECONVE

Para nova concepção do projeto de ampliação do porto, foi desconsiderada a construção do
píer em “T” para o TECONVE, a fim de reduzir o avanço em direção ao Canal de São
Sebastião.
Com a retirada do píer em “T” a frente de atracação do projeto recuou em aproximadamente
130m em relação ao canal de acesso. Porém, com o intuito de evitar a realização de
dragagem foi necessário o avanço da frente de atracação dos Berços 1, 2, 3 e 4 em
aproximadamente 88m e a manutenção do Berço 1 anteriormente previsto para a Etapa 3
do projeto, conforme apresentado na figura a seguir:
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Figura 10 – Retirada do Píer em “T” (TECONVE) e Avanço dos Berços 1, 2, 3 e 4

Com este novo arranjo, além da redução dos impactos ambientais apontados acima, foram
mantidas as características necessárias para viabilizar o plano de ampliação do
empreendimento, ou seja, disponibilidade de 4 berços com 300 metros de comprimento e
profundidade mínima de 16 m.
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Alteração do layout da Base de Apoio Off Shore (Terminal de Supply)

Originalmente a atracação dos navios de supply boats seria feita de forma contígua a
retroárea do Terminal de Supply, após avanço no projeto e com o intuito de facilitar a
manobra para atracação e desatracação, passou-se a considerar a construção de 5 berços
distintos, mantendo-se a capacidade para atracação de 10 navios supply simultâneos.
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Figura 11 – Alteração do layout da frente de atracação da Base de Apoio Offshore
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3

FASEAMENTO E ETAPAS DE IMPLANTAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO PORTO

3.1

Fase 01 da Ampliação Portuária

A fase 01 da ampliação do Porto, representada na figura a seguir, tem a expectativa de
implantação de 2014 a 2020 e considera a implantação das seguintes áreas relacionadas a
seguir:
Fase 1 da Ampliação

Figura 12 – Fase 01 da ampliação portuária

iação

Fase de Implantação Independente

Esta fase considera a implantação das seguintes áreas:
 Terminal Multicargas;
 Terminal de Granéis Vegetais;
 Módulo 1 do TGS – Terminal de Granéis Sólidos (Minerais);
 Módulo 1 do Terminal de Supply Base (Base de Apoio Operacional);
 Módulo 1 da relocação da Dársena de Autoridades e Centro de Atendimento a
Emergências do Porto – CEATE;
 Manutenção da Área Operacional Pública e Cargas Gerais (Heavy-lift);
 Berços 2, 3 e 4;
 Ruas “A” e “B”;
 Gate Principal / Estacionamento;
 Área Operacional de Apoio;
 Sistema de Utilidades.
A implantação da FASE 1 será dividida em 4 etapas conforme detalhado seguir:
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1º Etapa: Nesta etapa estão previstas a complementação do aterro e pavimentação
do Pátio 4 para a implantação do Terminal de Veículos, construção do Terminal de
Granéis Vegetais, construção do Berço 3 e da Ponte de Acesso ao Berço 3 (Rua
“B”). Durante estas obras o arrendatário poderá utilizar a área do atual Pátio 2 para o
armazenamento de veículos. A seguir figura representando a implantação desta
etapa:
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Figura 13 – Fase 01 - Etapa 01 – Implantação do TGV, TEV, Rua “B” e Berço 03



2º Etapa: Nesta etapa serão construídas lajes sobre estacas pré-fabricadas para a
implantação do Terminal de Contêineres e Área Reservada a Ampliação e
construção do Berço 2 e a construção da Área de Apoio Operacional. O início da
operação desta etapa está condicionada a liberação da licença de operação do
Contorno Viário Sul (ligação entre Caraguatatuba e São Sebastião). A seguir figura
representando a implantação desta etapa:
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Figura 14 – Fase 01 - Etapa 02 – Implantação da Área Operacional de Apoio, Berço 2. TECON e Àrea reservada
para ampliação



3º Etapa: Está prevista a construção do 1º Módulo do Terminal de Granéis Minerais
e construção do Berço 4 e Rua “A”. A seguir figura representando a implantação
desta etapa:
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Figura 15 – Fase 01 - Etapa 03 – Implantação 1º Módulo do TGS, Berço 4 e Rua “A”



4º Etapa: Nesta etapa será disponibilizada área do atual Pátio 2 e parte da área
entre este pátio e o enrocamento para a implantação do 1º Módulo do Terminal de
Supply Base (Base de Apoio Operacional), construção de lajes sobre estacas préfabricadas para o Gate Principal e 1º Módulo da Dársena de Autoridades e CEATE.
A seguir figura representando a implantação desta etapa:

Figura 16 – Fase 01 - Etapa 04 – Implantação 1º Módulo do Supply, Gate Principal e Relocação parcial da
Dársena de Autoridades e CEATE
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3.1.1 Terminal Multicargas:
Este pacote prevê a implantação das áreas relacionadas abaixo:
a)

TEV – Terminal de Veículos

Área de pátio a céu aberto com 95.210 m² de área total, assente sobre área de aterro sobre
o pátio 04 na área existente do porto, esta área prevê a instalação de 02 edifícios garagem e
de apoio operacional / administrativo. Possui capacidade para aproximadamente 17.500
autos considerando seus 02 edifícios.
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TECON – Terminal de Contêineres + Área reservada a ampliação

Área de pátio a céu aberto com 118.275 m² de área total, assente em sua totalidade sobre
laje suportada por estacas de concreto pré-fabricadas. A sobrecarga prevista no projeto para
a retroárea do terminal de contêineres é de 100 kN/m². Possui capacidade para estocagem
de até 768 Slot’s de 40’ e 182 Slot’s de 40’ (reefers), ambos em pilhas de até 5 contêineres
ou reefers.
Possui ainda área reservada para ampliação, com 39.125m², também em laje suportada por
estacas de concreto pré-fabricadas com sobrecarga de 100kN/m².
3.1.2 TGV – Terminal de Granéis Vegetais (Malteria)
A área de implantação do terminal de granéis vegetais (Malteria) possuirá aproximadamente
7.555m² e possibilitará a instalação de edificações industriais e de apoio operacional /
administrativo. A operação do terminal será realizada pelo berço 4, que dispõe de 332
metros de comprimento e 60 metros de largura.
3.1.3 Implantação do 1º Módulo do TGS – Terminal de Granéis Sólidos (Químicos e
Minerais)
A área de implantação do terminal de granéis sólidos possibilita a instalação de edificações
industriais e de apoio operacional / administrativo, em uma área total de aproximadamente
127.400 m². Este terminal contará com 4 armazéns para estocagem com a possibilidade de
expansão para mais um. A operação de carga e descarga do terminal será realizada pelo
berço 4, que dispõe de 332 metros de comprimento e 60 metros de largura.
Está prevista a movimentação dos seguintes granéis minerais neste terminal:
 Barrilha a granel;
 Bauxita a granel;
 Clinquer a granel;
 Óxido de alumínio a granel;
 Ulexita a granel;
 Sulfatos a granel;
 Coque calcinado.
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Na primeira fase de ampliação, será implantada área de 23.615m² para a instalação de um
armazém para granéis minerais, conforme figura seguir:
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Figura 17 – 1º Módulo de implantação do TGS

3.1.4 Implantação do 1º Módulo do TSB – Terminal de Supply Base
A área destinada Terminal de Supply Base possui 148.705m² destinada à estocagem,
manuseio, despacho e recebimento de material, gêneros alimentícios, etc. com destino às
plataformas de exploração de petróleo, bem como estocagem de material descartado
proveniente da manutenção das plataformas. O material usado será destinado à área
externa do porto após as devidas tratativas administrativas dos mesmos. Contará com
frente de atracação para operação de Supply Boats e uso dos berços internos (201,0202 e
203) atualmente existentes.
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Para o Módulo 1, será implantada área de 38.400m² que considera a área do atual Pátio 2 e
a área entre este pátio 2 e o enrocamento, além de frente de atracação de
aproximadamente 120m, conforme figura a seguir:

Figura 18 – 1º Módulo de implantação do TSB
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3.1.5 Relocação da Dársena de Autoridades e CEATE – 1º Etapa
A nova área prevista para a implantação do CEATE e Edifício de Autoridades terá 13.859m²,
será localizado entre o Terminal de Supply Base e o Manguezal, que será mantido. Contará
com frente de atracação para lanchas (cais) com 125 metros de extensão e profundidade
mínima de 3,0m, destinada ao embarque e desembarque de autoridades, possui um
guindaste giratório fixo com capacidade de 2,5 toneladas na frente de atracação, para
operações de abaixamento ao mar e respectivo içamento das embarcações.
A implantação desta área será dividida em dois módulos, sendo o módulo 1 construído na
Fase 1 do projeto de Ampliação. Este primeiro módulo terá aproximadamente 8.595m² com
frente de atracação de aproximadamente 40 metros, conforme figura a seguir:

Figura 19 – 1º Módulo de implantação da Dársena de Autoridades e CEATE

3.1.6 Área Operacional Pública e Cargas Gerais (Heavy Lift)
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A área Operacional Pública é uma área reservada para serviços logísticos com 29.800m²
que considera a área do atual Pátio 1. Será destinada ao recebimento e movimentação de
cargas gerais, principalmente as chamadas “Cargas de Projeto”, que possuem
características de ocupação irregular no pátio, possuindo alto valor agregado e atendendo
principalmente às necessidades de montagens de módulos de plataformas marítimas,
importação/exportação de máquinas e equipamentos destinados a expansão de indústrias e
de novos empreendimentos, podendo ser utilizada por arrendatários ou outros usuários do
porto.

3.1.7 Gate Principal / Estacionamento
A área do Gate Principal/Estacionamento possui 39.517m². Será destinada a identificação,
conferência de documentação, pesagem de entrada e de saída de veículos de carga,
vistoria e liberação de veículos leves, identificação do proprietário da carga, estacionamento
temporário do complexo portuário. A seguir figura representando esta área:
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Figura 20 – Gate Principal

3.1.8 Área Operacional de Apoio
A área Operacional de Apoio do complexo portuário reunirá em ambiente próximo ao Gate
Principal do Porto, todo o efetivo operacional da CDSS. Possuirá área total de 36.930m²
abrigando edificações administrativas e de apoio operacional além de ser o ponto de
entrada das concessionárias de energia elétrica, telecomunicações, água potável, central de
armazenamento temporário de resíduos, etc. que atenderão a ampliação portuária.
3.1.9 Berços de atracação do Cais Multiuso B2, B3 e B4 e Ruas “A” e “B”
a)

Berços 2 e 3:

Estes berços são alinhados, com comprimento total de 600 metros de extensão e 40 metros
de largura, prevendo a instalação de porteineres e foram projetados com capacidade para
operação dos seguintes tipos de navios:
 Navios para contêineres de 1.000 a 9.500 TEU’s;
 Navios Roll-On / Roll-Off de 15.000 a 30.000 toneladas.
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b)

Rua B:

Os Berços 2 e 3 serão acessados pela Rua “B”, com aproximadamente 820m, será
composta por estacas de concreto pré-fabricadas. Este acesso iniciará no Gate Principal,
terá acesso para Área de Serviços Logísticos, Terminal de Contêineres e Futura Expansão
guarita de controle de acesso no limite entre os Berços 2 e 3.
c)

Berço 4:
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Este berço será exclusivo para atendimento ao Terminal de Granéis Sólidos (TGS), com 332
metros de comprimento e 60 metros de largura. Neste berço serão instalados um carregador
e três descarregadores de navios, e foi projetado com capacidade de atracação para navios
graneleiros de 10.000 a 100.000 toneladas.
d)

Rua A:

O Berço 4 será acessado
pela
composta
por
Área
AtualRua “A”, com aproximadamente 1.045m, seráFase
1 da Ampliação
estacas de concreto pré-fabricadas. Este acesso iniciará no Gate Secundário, prevê acesso
para os Terminais de Granéis Vegetais, Granéis Minerais, Veículos, Contêineres, Área
Operacional Pública e Supply Base e terminará com uma guarita de controle de acesso no
Berço 4.

3.2

Fase 02 da Ampliação Portuária

A fase 02 da ampliação do Porto, representada na figura a seguir, tem a expectativa de
implantação de 2021 a 2026 e considera a implantação das seguintes áreas relacionadas a
seguir:
Fase 2 da Ampliação

Fase de Implantação Independent

Figura 21 – Fase 02 da ampliação portuária
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Esta fase considera a implantação das seguintes áreas:
 Área para Serviços Logísticos;
 Área para Futura Expansão;
 Berço de atracação do Cais Multiuso B1;
 Módulo 2 e 3 do Terminal de Supply Base (Base de Apoio Offshore);
 Reforma do Gate Secundário / Estacionamento;
 Etapa final da implantação da Dársena de Autoridades e CEATE;
 Área de Preservação do Manguezal.
A implantação da FASE 2 será dividida em 3 etapas conforme detalhado seguir:


1º Etapa: Nesta etapa serão construídas lajes sobre estacas pré-fabricadas para a
implantação da Área de Serviços Logísticos e a Futura Expansão para Contêineres,
construção do Berço 1, reforma do Gate Secundário e a construção do Edifício do
Museu do Mar e Mirante para a área do Manguezal. Ainda nesta etapa, porém
vinculada a transposição do sistema de travessia de balsas para IlhaBela, está
prevista a finalização do remanejamento da Dársena de Autoridades e do CEATE;
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Figura 22 – Fase 02 - Etapa 01 – Área de Serviços Logísticos e Futura Expansão para Contêineres, Berço 1,
Reforma do Gate Secundário, Área do Manguezal e Conclusão da relocação da Dársena de Autoridades e
CEATE



2º Etapa: Nesta etapa será agregada ao Terminal de Supply Base (Base de Apoio
Offshore) a área hoje pertencente ao sistema de travessia de ferry-boats para Ilha
Bela, finalizando-se assim a implantação do 2º Módulo do TSB. Com a implantação
do 2° Módulo teremos 57.839m² de área disponível e 250m de frente de atracação. A
seguir figura representando a implantação desta etapa:
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Figura 23 – Fase 02 - Etapa 02 – Implantação do Módulo 2 do Terminal de Supply Base



3º Etapa: Nesta etapa será finalizada a implantação do Terminal de Granéis Sólidos
(minerais) e será finalizada a implantação do Terminal de Supply Base (Base de
Apoio Offshore), através da construção lajes sobre estacas pré-fabricadas até a área
do Berço 4 e a construção de nova frente de atracação composta de dez berços. A
seguir figura representando a implantação desta etapa:
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Figura 24 – Fase 02 - Etapa 03 – Conclusão da implantação do Terminal de Supply Base e do Terminal de
Granéis Sólidos

3.2.1 Área para Serviços Logísticos
A área destinada para apoio a serviços logísticos localiza-se a esquerda do Gate Principal
possui 34.213m². Está prevista para esta área fundação em estacas de concreto préfabricadas, com estrutura dimensionada para sobrecarga de 100 kN/m².

3.2.2 Área para Futura Expansão
A área destinada para futura expansão localiza-se a sudoeste do TECON e possui
116.741m². Está prevista para esta área fundação em estacas de concreto pré-fabricadas,
com estrutura dimensionada para sobrecarga de 100 kN/m², sendo possível estocagem de
contêineres com até 5 unidades cheias sobrepostas.

3.2.3 Berço de atracação do Cais Multiuso B1

PA-000-L00-0401-D

Este berço será alinhado com os Berços 2 e 3, construídos na fase 1. Terá comprimento
total de 300 metros de extensão e 40 metros de largura, prevendo a instalação de
porteineres e foi projetado com capacidade para operação dos seguintes tipos de navios:
 Navios para contêineres de 1.000 a 9.500 TEU’s;
 Navios Roll-On / Roll-Off de 15.000 a 30.000 toneladas.

3.2.4 Gate Secundário / Estacionamento
A área do Gate Secundário/Estacionamento possui 3.735m². Será destinada a identificação,
conferência de documentação, pesagem de entrada e de saída de veículos de carga,
vistoria e liberação de veículos leves, identificação do proprietário da carga, estacionamento
temporário do complexo portuário.
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3.2.5 Módulo 2 e 3 do Terminal de Supply Base (Base de Apoio Offshore)
Finalização da implantação da área destinada Terminal de Supply Base, permitindo assim a
utilização total da área de 148.705m² prevista para este terminal.
Nesta etapa será implantada a frente de atracação composta de dez berços para operação
de Supply Boats, dispostos em quatro píeres e dois cais.
Esta etapa somente será concluída após a transposição da travessia de balsas para Ilha
Bela.

3.2.6 Finalização da relocação da Dársena de Autoridades e CEATE
Nesta etapa será construída laje sobre estacas para o pátio de lanchas e finalização da
construção do cais. Após estas obras estarão disponíveis os 13.859m² de área e os 125
metros de frente de atracação.
Esta etapa somente será concluída após a transposição da travessia de balsas para Ilha
Bela.

3.2.7 Área de Preservação do Manguezal
A área de preservação do manguezal possui 24.610m², sendo prevista a construção de
Mirante Turístico e Prédio de Educação Ambiental no seu interior de modo a receber grupos
de estudantes e cidadãos em geral que tenham interesse em conhecer os princípios e
objetivos de preservação dos manguezais, bem como da fauna e flora da região.

3.3

Fase Independente – Implantação do Píer de Granéis Líquidos

A implantação do Píer de Granéis Líquidos não depende da execução de nenhuma das
fases / etapas citadas nos itens anteriores para ser realizada. Seu acesso será
independente, ou seja, terá controle de acesso separado do Porto, não passando assim pelo
Gate Principal. Em seu gate próprio está prevista área para estacionamento de caminhões e
portaria para controle de acesso.
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A ponte de acesso ao píer terá aproximadamente 2400m de extensão, medidos desde a
entrada contígua a entrada do Gate Principal até a plataforma operacional do píer com pista
de rolamento em mão dupla e área lateral com dormente para instalação de tubovia,
serviços gerais e de manutenção.
Estão previstas duas plataformas operacionais dispostas em dois pisos, sendo o piso inferior
na elevação +4,60, destinado a alojar tubulações de óleo e outros produtos/utilidades e o
segundo na elevação +7,20, destinado ao acesso rodoviário às plataformas operacionais
(braços de carregamento, etc.) e serviços de manutenção.
Para o píer de granéis líquidos serão construídos 2 berços externos com capacidade para
atracação de navios petroleiros de até 320.000 TDW e com profundidade mínima na frente
de atracação de 25 metros medida a partir do zero hidrográfico do DHN, e 2 berços internos
com capacidade para atracação de navios petroleiros de até 150.000 TDW com
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profundidade mínima na frente de atracação de 19 metros medida a partir do zero
hidrográfico do DHN.
Nesta fase também está prevista a construção de frente de atracação para abrigar dois
rebocadores com possibilidade de atracação à contra bordo de até três rebocadores,
perfazendo total de seis rebocadores.
A seguir figura indicando a implantação do Píer de Granéis Líquidos:
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Figura 25 – Fase Independente – Construção do Píer de Granéis Líquidos
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4

DESCRITIVO TÉCNICO DO PROJETO ATUAL DE AMPLIAÇÃO DO PORTO

4.1

Terminal Multicargas

Este terminal e suas etapas de implantação foram dimensionados com base no estudo de
demanda elaborado pela USP / CEGN. Depois de concluída sua implantação, possuirá área
de pátio total de 252.610m² com dois Berços (B2 e B3) e terá a capacidade de operar
cargas conteinerizadas, veículos e celulose simultaneamente. Posteriormente será possível
a expansão deste terminal, agregando-se 116.741m² de área de pátio e mais um berço (B1).
A seguir apresentamos quadro com a projeção de demanda de cargas até 2040:
Carga

Unidade

Sentido da
carga

Unidades

Exportação

19.974

120.995

153.608

195.011

247.574

314.305

Unidades

Importação

17.407

198.478

234.633

256.588

256.838

225.287

Unidades

Importação

707

9.373

11.080

12.117

12.128

10.638

Toneladas

Exportação

-

850.000

850.000

850.000

850.000

850.000

Movimentos
Movimentos
Movimentos
Movimentos
Movimentos

Expo/Impo
Importação
Exportação
Expo/Impo
Expo/Impo

-

82.272
16.285
17.057
12.973
3.343

100.758
53.186
55.706
42.367
6.552

122.085
80.554
84.370
64.168
9.131

146.688
96.788
101.373
77.100
10.971

175.073
115.516
120.989
92.019
13.094

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Cargas Ro-Ro

Exportação Autoveículos (Carros,
Caminhão, Ônibus, ...)
Importação Autoveículos (Carros,
Caminhão, Ônibus, ...)
Importação Máquinas e Equipamentos
(Trator, Colheitadeira, Empilhadeira, ...)
Celulose

Volume identificado (Fibria)
Contêiner

Transbordo
Importação
Exportação
Vazio
Remoção

Tabela 2 – Demanda de Cargas previstas para o Terminal Multicargas
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Para distribuição e otimização da operação das cargas deste terminal, o projeto prevê áreas
de pátio exclusivas para cada tipo de cargas, sendo então previstos um Termina de
Veículos, um Terminal de Contêineres, Área Reservada para Celulose ou Ampliação do
Terminal de Contêineres. A figura a seguir apresenta a configuração final deste terminal
após a realização de todas as fases de implantação:

Figura 26 – Terminal Multicargas com a implantação finalizada
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Relacionamos a seguir todas as facilidades previstas para as áreas que compõem o
Terminal Multicargas:
4.1.1 Frentes de Atracação

Figura 27 - Arranjo dos berços 1-2-3

Na primeira fase está prevista a construção de dois berços de atracação (B2, B3) alinhados,
com comprimento total de 600 metros de extensão e 40 metros de largura, com capacidade
de operar navios, Transteineres de até 9.500 TEU’s, Roll-On/Roll-Off e navios de carga
geral, sendo prevista a instalação de dois Porteineres (Berços 2 e 3), podendo no futuro,
dependendo da demanda, ter sua operação estendida também ao Berço 1 (+300 metros
para o berço 1), perfazendo total de 900 metros para os três berços.
A estrutura dos berços será do tipo “Cais Dinamarquês”, dotado de infraestrutura em
estacas de concreto pré-fabricadas com Ø80 cm, verticais ou inclinadas (1H:4V), com
aproximadamente 43 metros de comprimento.
A superestrutura será composta de elementos pré-moldados, preenchidos com concreto
moldado “In Loco” formando assim um conjunto monolítico capaz de distribuir e absorver os
esforços de atracação e amarração provenientes dos navios.
Os berços terão profundidade natural mínima de 16 a 20 metros e serão dimensionados
para receber navios de até 15,2 metros de calado. O cais está dimensionado para operar
com guindaste móvel sobre pneus do tipo “Mobile Harbour Crane”, além dos Portêineres,
sob trilhos e caminhões transportadores de contêineres.
A plataforma do cais de múltiplo uso terá seu coroamento na cota +4,20 metros, referida ao
sistema DHN.
Na região frontal dos berços serão previstos pontos de abastecimento de água industrial e
de água para combate a incêndio, convenientemente espaçados de forma a atender a
demanda operacional de limpeza da plataforma do cais e eventual incêndio em equipamento
em operação na plataforma ou de navio atracado, respectivamente.
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4.1.2 Sistema de Utilidades
O projeto prevê os sistemas de utilidades relacionados abaixo:
a)

Reservatório de água de recuperada de chuva que será alimentado através da coleta de
água de chuva proveniente da cobertura de algumas edificações. Será utilizado
prioritariamente para água de lavagem de piso e descargas de banheiros;

b)

Rede de água potável proveniente de castelo d’água instalado na Área de Apoio
Operacional, alimentando por gravidade os terminais;
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c)

Rede de drenagem de águas pluviais cujos efluentes serão lançados em caixas de
decantação adjacentes a área de manuseio dos contêineres. O material decantado e
lançado por gravidade em SAO – Separador de Água e Óleo, sendo o efluente não
contaminado (água) lançado no mar, enquanto que o óleo separado será destinado
para local apropriado devidamente autorizado pela Autoridade Portuária e demais
órgãos ambientais competentes;

d)

Rede de coleta de esgoto sanitário proveniente das edificações administrativas e
industriais, cujos efluentes serão descarregados por gravidade em estação elevatória,
sendo então recalcados para ETE – Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário da
SABESP, localizada em área próxima e externa ao Porto de São Sebastião;

e)

Rede de combate a incêndio, alimentada por água do mar obtida através de casa de
bombas a ser instalada próximo ao Berço B4;

f)

De modo a possibilitar operação noturna, está previsto sistema de iluminação noturna
com luminárias em LED com alimentação através de placas solares;

g)

Rede de Alimentação Elétrica, SPDA e Aterramento;

h)

Rede de Telecomunicações / Automação / CFTV.
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4.1.3 TECON – Terminal de Contêineres

Figura 28 - Arranjo do terminal de contêineres

Pátio a céu aberto com 118.275 m² de área total, assente em sua totalidade sobre laje
suportada por estacas de concreto pré-fabricadas. A sobrecarga prevista no projeto para a
retroárea do terminal de contêineres é de 100kN/m².
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A área possui capacidade para estocagem de até 768 Slot’s de 40’ e 182 Slot’s de 40’
(reefers), ambos em pilhas de até 5 contêineres ou reefers.
Estão previstas nesta área as edificações de apoio e sistemas de utilidades relacionados a
seguir:
a)





b)

Edificações administrativas:
Gate e controle do TECON;
Portaria e controle;
Prédio administrativo;
Vestiário;
Refeitório.

Edificações de apoio operacional:
 Subestação;
 Armazém de conferência aduaneira;
 Oficina de manutenção e reparos;
 Armazém de produtos químicos;
 Praça de resíduos;
 Sistema de escaneamento de contêineres,
 Abastecimento.

4.1.4 Área Reservada para Ampliação
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Figura 29 – Arranjo para Área reservada para ampliação

Pátio a céu aberto com 39.125 m² de área total, assente em sua totalidade sobre laje
suportada por estacas de concreto pré-fabricadas. A sobrecarga prevista no projeto para a
retroárea do terminal de celulose é de 100 kN/m².
A utilização desta área será definida pelo arrendatário, podendo ser utilizada tanto como
expansão do Terminal de Contêineres quanto para a utilização como Terminal de Celulose.
Caso o arrendatário defina a finalidade desta área para a operação de celulose, o projeto
prevê a infraestrutura para a construção de Armazém com 80 metros de largura, 144 metros
de comprimento e 12,70 metros de altura.
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4.1.5 TEV – Terminal de Veículos

Figura 30 - Arranjo terminal de veículos

Pátio com 95.210m² de área total, sobre aterro de pré-adensamento de forma a
sobrecarregar o terreno, acelerando assim os recalques primários provenientes da espessa
camada de solo mole subjacente. Será revestido com piso flexível de blocos de concreto
intertravados destinados à estocagem de veículos.
A sobrecarga a ser considerada para a retroárea do terminal de veículos será de 30 kN/m².
Estão previstos neste terminal a construção de dois edifícios garagem em estrutura metálica
com fundação em estacas pré-fabricadas e com capacidade de armazenamento de 8.744
veículos por edifício, totalizando 17.488 veículos.

PA-000-L00-0401-D

Estão previstas nesta área as edificações de apoio e sistemas de utilidades relacionados a
seguir:
a)

Edificações administrativas:
 Guarita e controle (auxiliar);
 Portaria e controle;
 Prédio administrativo;
 Vestiário;
 Refeitório.

b)

Edificações de apoio operacional:
 Oficina de manutenção e reparo;
 Dois edifícios garagem em estrutura metálica e fundações sobre estacas de concreto
pré-fabricadas, com capacidade de alojar 17.488 veículos leves;
 Subestação;
 Abastecimento;
 Praça de resíduos.

Nº CLIENTE

REV. CLIENTE

-

FOLHA:

-

Nº PLANAVE

REV. PLANAVE
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4.1.6 Área para Futura Expansão 1
A área destinada para futura expansão, localiza-se a sudoeste do TECON e possui 116.741
m². Está prevista para esta área fundação em estacas de concreto pré-fabricadas Ø80 cm e
superestrutura em concreto pré-moldado e moldado “In Loco”.
Sua estrutura será dimensionada para sobrecarga de 100 kN/m², sendo possível estocagem
de contêineres com até 5 unidades cheias sobrepostas.
4.1.7 Acesso ao TEV e TECON pela Rua “A”, compreendendo
a)

Edificações administrativas:
 Gate de controle (secundário);
 Prédio de apoio operacional do porto;
 Guarita de controle (auxiliar).

b)

Edificações de apoio operacional:
 Reforma da Rua “A”;
 Subestação destinada à alimentação elétrica e controle dos berços de atracação;
 Casa de bombas de incêndio;
 Base de Operadores.

4.1.8 Acesso ao TECON e Berços B2 e B3 pela Rua “B”, compreendendo:
a)

Edificações administrativas:
 Gate de controle (TECON);
 Guarita de controle (auxiliar).

4.2

Terminal de Granéis Vegetais

Com implantação prevista para a primeira fase de implantação, possuirá área de pátio total
de 7.555m² com seis silos para armazenamento e frente de atracação atendida pelo Berço
B4 e estão previstas a operação de malte e cevada. A seguir apresentamos quadro com a
projeção de demanda de cargas até 2040:
Carga

Unidade

Sentido da
carga

Toneladas
Toneladas

Importação
Importação

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Granéis Vegetais

PA-000-L00-0401-D

Cevada
Malte

130.013
24.361

337.929
63.320

421.096
78.904

421.096
78.904

421.096
78.904

421.096
78.904

Tabela 3 – Demanda de Cargas previstas para o Terminal de Granéis Vegetais

A figura a seguir apresenta a configuração final deste terminal após a conclusão de sua
implantação:
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Figura 31 – Arranjo do Terminal de Granéis Vegetais

4.2.1 Frentes de Atracação

Figura 32 - Arranjo do berço 4

PA-000-L00-0401-D

A frente de atracação dos navios que utilizarão o Terminal de Granéis Vegetais será o Berço
4, com 332 metros de comprimento e 60 metros de largura e profundidade natural mínima
de 16 a 20 metros. Neste berço serão instalados um carregador e três descarregadores de
navios.
Na região frontal do berço serão previstos pontos de abastecimento de água industrial e de
água para combate a incêndio, convenientemente espaçados de forma a atender a
demanda operacional de limpeza da plataforma do cais e eventual incêndio em equipamento
em operação na plataforma ou de navio atracado, respectivamente.

4.2.2 Sistema de Utilidades
O projeto prevê os sistemas de utilidades relacionados abaixo:
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Nº PLANAVE
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a)

Rede de água potável proveniente de castelo d’água instalado na Área de Apoio
Operacional, alimentando por gravidade os terminais;

b)

Rede de drenagem de águas pluviais cujos efluentes serão lançados em caixas de
decantação adjacentes a área de manuseio dos contêineres. O material decantado e
lançado por gravidade em SAO – Separador de Água e Óleo, sendo o efluente não
contaminado (água) lançado no mar, enquanto que o óleo separado será destinado
para local apropriado devidamente autorizado pela Autoridade Portuária;

c)

Rede de coleta de esgoto sanitário proveniente das edificações administrativas e
industriais, cujos efluentes serão descarregados por gravidade em estação elevatória,
sendo então recalcados para ETE – Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário da
SABESP, localizada em área próxima e externa ao Porto de São Sebastião;

d)

Rede de combate a incêndio, alimentada por água do mar obtida através de casa de
bombas a ser instalada próximo ao Berço B4;

e)

De modo a possibilitar operação noturna, está previsto sistema de iluminação noturna
com luminárias em LED com alimentação através de placas solares;

f)

Rede de Alimentação Elétrica, SPDA e Aterramento;

g)

Rede de Telecomunicações / Automação / CFTV.

4.2.3 Retroárea:

PA-000-L00-0401-D

O pátio terá 7.555 m² de área total, com possibilidade de abrigar diversas edificações
industriais e de apoio operacional/administrativo. As sobrecargas em áreas ou pontos de
aplicação das mesmas serão indicadas oportunamente para cada tipo de edificação a ser
construída na área, conforme sua destinação e o fornecedor do sistema de manuseio. Estão
previstas as seguintes funcionalidades:
a)

Sistema de Manuseio
 Descarga Rodoviária;
 Transportadores de Recepção e Silos;
 Transportadores de Expedição;
 Carregamento de Caminhões;
 Balança Rodoviária.

b)

Edificações administrativas:
 Guarita de controle;
 Prédio de apoio administrativo.

c)

Edificações de apoio operacional:
 Moegas Rodoviárias;
 Edificação de Carregamento.

Nº CLIENTE

REV. CLIENTE

Nº PLANAVE

REV. PLANAVE
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Terminal de Granéis Sólidos (Minerais)

Com implantação prevista em 2 módulos, este terminal possuirá área total de 127.393m² em
sua fase final e área de 23.615m² em seu primeiro módulo, frente de atracação atendida
pelo Berço B4 e estão previstas a operação das cargas apresentadas a seguir, com a
projeção de demanda até 2040:
Carga

Unidade

Sentido da
carga

Toneladas
Toneladas
Toneladas
Toneladas
Toneladas
Toneladas
Toneladas

Importação
Importação
Importação
Importação
Importação
Importação
Exportação

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Granéis minerais

Barrilha a granel
Bauxita a granel
Clinquer a granel
Óxido de alumínio a granel
Ulexita a granel
Sulfatos a granel
Coque Calcinado

266.495
998
30.934
5.110
33.361
157.324
-

355.447
1.331
41.259
6.816
44.496
209.836
320.000

474.090
1.775
55.031
9.091
59.348
279.876
320.000

632.333
2.368
73.399
12.126
79.158
373.294
320.000

843.396
3.158
97.899
16.173
105.580
497.894
320.000

1.124.908
4.213
130.576
21.571
140.821
664.083
320.000

Tabela 4 – Demanda de Cargas previstas para o Terminal de Granéis Sólidos (Minerais)

4.3.1 Frente de atracação

Figura 33 - Arranjo do berço 4

A frente de atracação dos navios que utilizarão o Terminal de Granéis Vegetais será o Berço
4, com 332 metros de comprimento e 60 metros de largura e profundidade natural mínima
de 16 a 20 metros. Neste berço serão instalados um carregador e três descarregadores de
navios.
Na região frontal do berço serão previstos pontos de abastecimento de água industrial e de
água para combate a incêndio, convenientemente espaçados de forma a atender a
demanda operacional de limpeza da plataforma do cais e eventual incêndio em equipamento
em operação na plataforma ou de navio atracado, respectivamente.

4.3.2 Sistema de Utilidades

PA-000-L00-0401-D

O projeto prevê os sistemas de utilidades relacionados abaixo:
a)

Reservatório de água de recuperada de chuva que será alimentado através da coleta de
água de chuva proveniente da cobertura de algumas edificações. Será utilizado
prioritariamente para água de lavagem de piso e descargas de banheiros;

b)

Rede de água potável proveniente de castelo d’água instalado na Área de Apoio
Operacional, alimentando por gravidade os terminais;

c)

Rede de drenagem de águas pluviais cujos efluentes serão lançados em caixas de
decantação adjacentes a área de manuseio dos contêineres. O material decantado e
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Nº PLANAVE

1.12.149- RL-B00-000-1201

FOLHA:

REV. PLANAVE

34/52

A

lançado por gravidade em SAO – Separador de Água e Óleo, sendo o efluente não
contaminado (água) lançado no mar, enquanto que o óleo separado será destinado
para local apropriado devidamente autorizado pela Autoridade Portuária;
d)

Rede de coleta de esgoto sanitário proveniente das edificações administrativas e
industriais, cujos efluentes serão descarregados por gravidade em estação elevatória,
sendo então recalcados para ETE – Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário da
SABESP, localizada em área próxima e externa ao Porto de São Sebastião;

e)

Rede de combate a incêndio, alimentada por água do mar obtida através de casa de
bombas a ser instalada próximo ao Berço B4;

f)

De modo a possibilitar operação noturna, está previsto sistema de iluminação noturna
com luminárias em LED com alimentação através de placas solares;

g)

Rede de Alimentação Elétrica, SPDA e Aterramento;

h)

Rede de Telecomunicações / Automação / CFTV.

PA-000-L00-0401-D

4.3.3 Retroárea:

Figura 34 - Arranjo Geral área do terminal de granéis sólidos

O pátio terá 127.395 m² de área total, com possibilidade de abrigar diversas edificações
industriais e de apoio operacional/administrativo. As sobrecargas em áreas (ex.: galpões,
etc.) ou pontos de aplicação das mesmas (ex.: torres, silos, casas de transferência, etc.)
serão indicadas oportunamente para cada tipo de edificação a ser construída na área,
conforme sua destinação e o fornecedor do sistema de manuseio. Estão previstas as
seguintes edificações:
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a)

Edificações administrativas:
 Portaria e controle;
 Guarita e controle auxiliar;
 Prédio administrativo;
 Refeitório;
 Vestiário.

b)

Edificações de apoio operacional:
 Armazéns de Granéis Sólidos;
 Silos de Alumina;
 Armazém de Granéis Sólidos (expansão futura);
 Tulhas de embarque de granéis;
 Sistema de manuseio de Granéis Sólidos;
 Oficina de Manutenção e Reparo;
 Subestação;
 Praça de resíduos.

4.4

FOLHA:
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Terminal de Supply Base (Base de Apoio Offshore)

Com implantação prevista em 3 módulos, este terminal possuirá área total de 148.705m² em
sua fase final, frente de atracação por dez berços para operação de Supply Boats, dispostos
em quatro píeres e dois cais. Será destinado a estocagem, manuseio, despacho e
recebimento de material, gêneros alimentícios, etc. com destino às plataformas de
exploração de petróleo, bem como estocagem de material descartado proveniente da
manutenção das plataformas. A seguir segue projeção de demanda de atracações até 2040:
Carga

Unidade

Sentido da
carga

# de Atracações

Expo/Impo

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Base de apoio Offshore

# de Atracações

-

1.893

3.677

3.677

3.677

3.677

Tabela 5 – Demanda de Cargas previstas para o Terminal de Supply Base
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A figura a seguir apresenta a configuração final deste terminal após a conclusão de sua
implantação:
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Figura 35 - Arranjo terminal de Supply

4.4.1 Frente de atracação

Figura 36 – Arranjo dos Berços de Apoio ao Supply

A frente de atracação será composta de dez berços para operação de Supply Boats,
dispostos em quatro píeres e dois cais.
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4.4.2 Sistema de Utilidades
O projeto prevê os sistemas de utilidades relacionados abaixo:
a)

Reservatório de água de recuperada de chuva que será alimentado através da coleta de
água de chuva proveniente da cobertura de algumas edificações. Será utilizado
prioritariamente para água de lavagem de piso e descargas de banheiros;

b) Tanques de água para alimentação dos navios de Supply;
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c)

Rede de água potável proveniente de castelo d’água instalado na Área de Apoio
Operacional, alimentando por gravidade os terminais;

d)

Rede de drenagem de águas pluviais cujos efluentes serão lançados em caixas de
decantação adjacentes a área de manuseio dos contêineres. O material decantado e
lançado por gravidade em SAO – Separador de Água e Óleo, sendo o efluente não
contaminado (água) lançado no mar, enquanto que o óleo separado será destinado
para local apropriado devidamente autorizado pela Autoridade Portuária;

e)

Rede de coleta de esgoto sanitário proveniente das edificações administrativas e
industriais, cujos efluentes serão descarregados por gravidade em estação elevatória,
sendo então recalcados para ETE – Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário da
SABESP, localizada em área próxima e externa ao Porto de São Sebastião;

f)

Rede de combate a incêndio, alimentada por água do mar obtida através de casa de
bombas a ser instalada próximo ao Berço B4;

g)

De modo a possibilitar operação noturna, está previsto sistema de iluminação noturna
com luminárias em LED com alimentação através de placas solares;

h)

Rede de Alimentação Elétrica, SPDA e Aterramento;

i)

Rede de Telecomunicações / Automação / CFTV.

4.4.3 Retroárea:

PA-000-L00-0401-D

Pátio a céu aberto com 148.705 m² de área total, assente em sua totalidade sobre laje
suportada por estacas de concreto pré-fabricadas. A sobrecarga prevista no projeto para a
retroárea deste terminal é de 100 kN/m². Estão previstas as seguintes edificações de apoio
administrativo / operacional:
 Portaria e controle;
 Vestiário;
 Refeitório;
 Prédio administrativo;
 Subestação;
 Oficina de manutenção e reparos;
 Reservatórios de água potável;
 Reservatórios de água de reuso;
 Praça de resíduos.
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Área Operacional Pública e Cargas Gerais (Heavy Lift)

A área Operacional Pública / Cargas Gerais (Heavy Lift) é reservada para serviços logísticos
com 29.795m². Será destinada ao recebimento e movimentação de cargas gerais,
principalmente as chamadas “Cargas de Projeto”, que possuem características de ocupação
irregular no pátio, possuindo alto valor agregado e atendendo principalmente às
necessidades de montagens de módulos de plataformas marítimas, importação/exportação
de máquinas e equipamentos destinados a expansão de indústrias e de novos
empreendimentos. A seguir apresentamos quadro com a projeção de demanda de cargas
até 2040:
Carga

Unidade

Sentido da
carga

Toneladas
Toneladas

Importação
Expo/Impo

92.960
4.579

26.560
4.579

4.579

4.579

4.579

4.579

Toneladas

Expo/Impo

53.654

61.930

68.716

89.191

85.653

63.567

Toneladas

Expo/Impo

9.145

12.640

15.670

19.165

23.197

27.849

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Produtos Siderúrgicos

Chapas
Bobinas
Carga de Projeto

Carga de Projeto offshore
(tubos)
Carga de Projeto Geral

Tabela 6 – Demanda de Cargas previstas para a Área Operacional Pública

A figura a seguir apresenta a configuração final deste terminal após a conclusão de sua
implantação:

PA-000-L00-0401-D

Figura 37 - Arranjo Geral área operacional pública
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Gate Principal e Estacionamento

A área do Gate Principal possui 39.517 m². Será destinada a identificação, conferência de
documentação, pesagem de entrada e de saída de veículos de carga, vistoria e liberação de
veículos leves, identificação do proprietário da carga, estacionamento temporário na área
externa ao terminal, entre outros procedimentos necessários a movimentação de cargas
gerais de terceiros ou outros usuários do porto. Estão previstas nesta área:
 Estacionamento para caminhões e veículos de passeio;
 Prédio para apoio a motoristas;
 Quatro balanças rodoviárias;
 Gate para entrada no porto com 4 vias para entrada + 4 vias para saída.
A figura a seguir apresenta a configuração final desta área após a conclusão de sua
implantação:

Figura 38 - Arranjo Geral área Gate Principal e Estacionamento
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4.7

Gate Secundário e Estacionamento

O projeto prevê a reforma do Gate de entrada atual do porto, que, com a nova configuração,
possuirá uma área de 3.733m². Será destinada a identificação, conferência de
documentação, pesagem de entrada e de saída de veículos de carga, vistoria e liberação de
veículos leves, identificação do proprietário da carga, estacionamento temporário na área
externa ao terminal, entre outros procedimentos necessários a movimentação de cargas
gerais de terceiros ou outros usuários do porto. Estão previstas nesta área:
 Estacionamento para veículos de passeio;
 Duas balanças rodoviárias;
 Gate para entrada no porto com 2 vias para entrada + 2 vias para saída.
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A figura a seguir apresenta a configuração final deste terminal após a conclusão de sua
implantação:

Figura 39 - Arranjo Geral área Gate Secundário e Estacionamento

4.8

Área Operacional de Apoio
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A área Operacional de Apoio tem como objetivo reunir em ambiente próximo ao Gate
Principal do porto, todo o efetivo operacional da CDSS. Possui área total de 36.932 m²
abrigando edificações administrativas e de apoio operacional. A seguir figura com a locação
desta área:

Figura 40 - Arranjo Geral área operacional de apoio
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As edificações previstas para esta área são:
 Portaria e controle;
 Prédio institucional operacional;
 Prédio administrativo operacional;
 Refeitório;
 Subestação Principal e respectivo pátio de entrada da rede de alta tensão;
 Área para chegada das concessionárias de telecomunicações;
 Subestação de área;
 Castelo d’água para alimentação de todas as áreas do terminal portuário;
 Oficina de Manutenção e Reparo;
 Reservatório de água de reuso;
 Praça de resíduos.

4.9

Área de Serviços Logísticos
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A Área de Serviços Logísticos possui 34.213m². Está destinada à montagem, recebimento e
movimentação de cargas de importação e exportação. Inclui área para possível expansão
das operações para cargas movimentadas por operadores portuários não arrendatários. A
definição da utilização da área de expansão se dará em função do incremento da
movimentação de cargas por operadores portuários não arrendatários. Estão previstas nesta
área edificações para:
 Portaria e controle;
 Vestiário;
 Subestação.

Figura 41 - Arranjo geral área serviços logísticos
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4.10 Relocação da Dársena de Autoridades e CEATE
Com a ampliação do porto, faz-se necessária a relocação da Dársena de Autoridades e
CEATE. A nova área prevista contará com acesso exclusivo e terá ligação direta a área do
porto, possuirá área de aproximadamente 13.859m² e seu novo posicionamento está
indicado conforme figura a seguir:

Figura 42 - Arranjo Dársena de Autoridades e CEATE

a)

Frente de atracação

PA-000-L00-0401-D

Frente de atracação (cais) com 170 metros de extensão e coroamento na elevação +2,80
metros, terá profundidade mínima de 3,0 metros, destinada ao embarque e desembarque de
autoridades, possui um guindaste giratório fixo com capacidade de 2,5 toneladas na frente
de atracação, para operações de abaixamento ao mar e respectivo içamento das
embarcações.
b)

Retroárea da Dársena das Autoridades será composta de:
 Guarita e controle (auxiliar);
 Edifício das autoridades portuárias;
 CEATE;
 Área de estacionamento privativo das autoridades;
 Arruamento de acesso e manobra de veículos.
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O edifício das autoridades portuárias e CEATE serão providos de rede de redes de telefonia,
dados e sistema de combate a incêndio, sendo posicionados em local estratégico com
acesso direto à Dársena privativa.
4.11 Área de Preservação do Manguezal
Esta área terá 24.610m², sendo prevista a construção de Mirante Turístico e Prédio de
Educação Ambiental no seu interior de modo a receber grupos de estudantes e cidadãos em
geral que tenham interesse em conhecer os princípios e objetivos de preservação dos
manguezais, bem como da fauna e flora da região.

Figura 43 - Arranjo área do mangue

4.12 TGL – Terminal de Granéis Líquidos – Píer, Ponte de Acesso e Tubovia

PA-000-L00-0401-D

Esta prevista a construção, em fase independente, de estrutura de atracação para navios
petroleiros, com capacidade prevista de 50.000 a 300.000 TPB (tonelada de petróleo bruto)
para importação e exportação de petróleo. A demanda adotada como premissa para os
estudos para a estrutura para Granéis Líquidos está baseada no quadro a seguir:
Carga

Unidade

Sentido da
carga

Movimentação
(considerando movimentos
de entrada e saída)

Toneladas

Expo/Impo

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Petróleo

30.000.000

60.000.000

120.000.000

120.000.000

120.000.000

120.000.000

Tabela 7 – Demanda de Cargas previstas para Petróleo (Granéis Líquidos)

A figura a seguir apresenta a configuração final deste terminal após a conclusão de sua
implantação:
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Figura 44 – Arranjo geral píer do TGL
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Inicialmente o projeto para o Terminal de Granéis Líquidos considerava também retroárea
com tancagem e edificações de apoio. A atual demanda prevista para a ampliação do porto
é atendida sem a necessidade de retroárea para granéis líquidos. Seguindo esta premissa,
o projeto referente ao Terminal de Granéis Líquidos considera as seguintes estruturas:

a)

Duas plataformas operacionais dispostas em dois pisos, sendo o piso inferior na
elevação +4,60, destinado a alojar tubulações de óleo e outros produtos/utilidades e o
segundo na elevação +7,20, destinado ao acesso rodoviário às plataformas
operacionais (braços de carregamento, etc.) e serviços de manutenção;

b)

Dois berços externos com capacidade de receber navios petroleiros de até 320.000
TDW, com profundidade mínima na frente de atracação de 25 metros medida a partir do
zero hidrográfico do DHN;

c)

Dois berços internos com capacidade de receber navios petroleiros de até 150.000
TDW com profundidade mínima na frente de atracação de 19 metros medida a partir do
zero hidrográfico do DHN;

d)

Oito dolfins de atracação;

e)

Dezoito dolfins de amarração;

f)

Passarelas metálicas de interligação dos dolfins;

g)

Ponte de acesso ao píer terá aproximadamente 2400m de extensão, medidos desde a
entrada contígua a entrada do Gate Principal até a plataforma operacional do píer com
pista de rolamento em mão dupla e área lateral para instalação de tubovia, serviços
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gerais, e de manutenção. A elevação da ponte de acesso é variável ao longo de sua
extensão e oscila entre +4,20 e +7,20 metros, conforme indicado na figura 2;
h)

Píer com frente de atracação capaz de abrigar dois rebocadores com possibilidade de
atracação à contra bordo de até três rebocadores, perfazendo total de seis rebocadores.
Será localizado no início da ponte de acesso a frente de atracação principal dos navios
petroleiros e adjacente à ponte de acesso. O acesso ao píer dos rebocadores será
independente;

i)

Passagem sob a ponte de acesso destinada a travessia de pequenas embarcações que
se destinam ao espelho d’água localizado entre a costa adjacente à Ponta do Araçá e a
face sudoeste do novo porto da CDSS;

j)

As seguintes edificações de apoio
 Base de operadores;
 Casa de bombas;
 Subestação.

k)

Em cada frente de operação serão instalados seis braços de descarga/carga de
produtos;

l)

O acesso aos dolfins de amarração será realizado por intermédio de escadas de
marinheiro estrategicamente dispostas de modo a acessar o nível inferior, permitindo
assim a operação nas amarras dos navios;

m) Os dolfins de amarração do TGL serão providos de ganchos com um ou dois braços
conforme a carga de arrancamento indicada nos projetos respectivos.

Uma vez que não haverá mais Tancagem na área do Porto, a operação de exportação e
importação de petróleo estará limitada às opções abaixo:

a)

Transferência de Petróleo entre Navios (Ship to Ship)

Esta operação será feita, utilizando dois dos quatro píeres do terminal, os braços de
carregamento destes, as bombas dos navios e linhas e válvulas que pertencem aos berços
envolvidos na operação. Nos berços escolhidos, os navios estarão atracados em paralelo,
de maneira a ser possível a manobra de linhas e válvulas, viabilizando a transferência. Não
será possível operar com berços que não obedeçam à configuração em paralelo.

PA-000-L00-0401-D

b)

Transferência de Petróleo dos Navios para Tancagem Futura (fora da área do Porto)

A operação de transferência de petróleo será feita utilizando as bombas dos navios, os três
braços de carregamento dos berços internos ou os quatro braços dos berços externos
(navios VLCC), as quatro bombas booster operando três em paralelo e uma reserva, a
serem instaladas no Porto de São Sebastião.
As tubulações a serem utilizadas na transferência até o Porto serão independentes por
berço, sendo capazes de descarregar os três braços. Para isto, estão sendo previstas
tubulações com diâmetro de 30” e 42” que interligarão os braços, header, linhas e tanques
da área fora do porto.
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As tubulações previstas para ligar o Porto a Tancagem Futura serão duas linhas com
diâmetro de 42” cada. Estas duas linhas não poderão operar simultaneamente realizando a
mesma operação, pois somente há previsão para a instalação de quatro bombas booster no
Porto.
Para medição do petróleo que será descarregado e carregado no terminal e para
fechamento de inventário, está sendo prevista a instalação em cada linha de cada berço, de
um Sistema de Medição Operacional, EMED, com indicação e controle no sistema
Supervisório.
Operação simultânea possível: enviar petróleo dos navios para a Tancagem Futura, por uma
das linhas e enviar petróleo da Tancagem Futura para os navios pela outra linha.
c)

Transferência de Petróleo da Tancagem Futura para Navios

Esta operação será feita utilizando os tanques e as bombas da Tancagem Futura a serem
instaladas a 20 km de distância do Porto de São Sebastião. Estas deverão enviar o petróleo
armazenado nos tanques para os navios, via braços de carregamento situados nos berços
do Porto de São Sebastião.
Para ser possível a transferência deverão ser instaladas tubulações ligando a Tancagem
Futura ao Porto de São Sebastião e aos navios via braços, através uma das linhas de 42” de
diâmetro, conforme já d escrito no item 5.3.
Para medição do petróleo que será descarregado e carregado no terminal e para
fechamento de inventário, está sendo prevista a instalação em cada linha de cada berço, de
um Sistema de Medição Operacional, EMED, com indicação e controle no sistema
Supervisório.

4.13 Considerações sobre as principais fundações e superestruturas das áreas da
Ampliação do Porto de São Sebastião
4.13.1 Terminal de Contêineres, Terminal de Supply Base (Retroárea e Atracação) e RUA
“B”
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As fundações dos píeres e retroáreas acima indicadas serão compostas basicamente de
estacas de concreto pré-fabricadas, Ø80cm e parede com 15 cm de espessura. Os
comprimentos são variados em função do perfil do subsolo local.
A superestrutura será em laje composta de vigamento pré-moldado e moldado “In Loco”
coroado por laje moldada “In Loco”. Nos píeres a carga máxima admissível nas estacas à
compressão é de 3000 kN, e à tração de 1000 kN.
A Rua “B” será composta de estacas de concreto pré-fabricadas idênticas às acima
indicadas que sustentarão pórticos transversais de concreto armado, convenientemente
espaçados, que por sua vez sustentarão vigamento protendido longitudinal, sendo o
conjunto coroado por laje de concreto armado.
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4.13.2 TGL – Terminal de Granéis Líquidos
a)

Ponte de acesso

Serão adotadas estacas escavadas tubadas (com camisa perdida) de Ø90 cm no trecho em
solo/rocha alterada, e estacas escavadas de Ø80cm, sem revestimento, no trecho embutido
em rocha.
b)

Plataformas da frente de atracação

As fundações das plataformas serão em estacas metálicas tubulares com Ø90 cm e parede
de 19 mm, preenchidas com concreto armado no trecho de maior corrosão, 9 metros
superiores, e na base 3,00metros inferiores. As estacas de concreto pré fabricadas serão
pinadas na rocha por meio de estacas escavada de Ø80 cm.
c)

Dolfins de amarração e atracação

Os dolfins de amarração e atracação consistem de blocos maciços de concreto armado,
com estacas de concreto pré-fabricadas inclinadas de 1H:4V com Ø90 cm, camisa metálica
com 19 mm de espessura. As estacas de concreto pré-fabricadas serão pinadas na rocha
por meio de estacas escavada de Ø80 cm.
4.13.3 Berços do Cais Multiuso – B1, B2, B3 e B4
Os berços B1, B2 e B3 possuirão 300,0m de comprimento e 40,0m de largura cada e o
berço B4 possuirá 332,0m de comprimento e 60,0m de largura, encontrando-se
integralmente apoiado sobre estacas de concreto pré-fabricadas de concreto. O topo das
estacas de concreto pré-fabricadas encontra-se ligado a vigas longitudinais, concretadas in
loco juntamente com a laje superior.
As estacas de concreto pré-fabricadas. Possuem diâmetro exterior de Ø80 cm e paredes
com 15 cm de espessura. A carga máxima admissível nas estacas à compressão é de
3000kN, e à tração de 1000kN.

4.14 Considerações sobres os sistemas de utilidades
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4.14.1 Sistema de Água Recuperada de Chuva
O projeto de ampliação prevê, para cada Terminal, a implantação de sistema de coleta,
reserva e utilização de água recuperada de chuva proveniente das coberturas dos prédios.
Este sistema visa atender a demanda de água para descarga dos vasos sanitários, mictórios
e torneiras de lavagem. O dimensionamento desta previsão de demanda de consumo foi
realizada através da estimativa populacional, considerando 30% da demanda de água
potável.
Esta rede de captação de água recuperada de chuva dos telhados será fundamental para
separar a drenagem de água de piso e água de telhado e encaminhar aos reservatórios do
sistema somente o volume necessário para aproveitamento.

Nº CLIENTE

REV. CLIENTE

Nº PLANAVE

1.12.149- RL-B00-000-1201

FOLHA:

REV. PLANAVE

48/52

A

Para as condições de captação e demanda foi considerado que a área de captação de água
da chuva, proveniente das coberturas dos prédios, totalizando, aproximadamente:
 Área de Apoio Operacional – 3.645m²;
 Terminal de Granéis Sólidos – 7.840m²;
 Terminal de Veículos – 2.569m²;
 Terminal de Supply Base – 2.006m²;
 Terminal de Celulose – 7.010m²;
 Terminal de Contêineres – 3.792m².
Cada área do porto terá sua rede independente, que funcionará, de forma sucinta, da
seguinte forma:
 A água de chuva proveniente dos telhados será conduzida pelo sistema para o
reservatório inferior;
 A sucção para o reservatório superior se dará através de boia mangueira, que
retirará a água superficial, considerada a mais limpa;
 Do reservatório superior para os prédios, a água recuperada de chuva será
distribuída por gravidade para o sistema de reaproveitamento de cada prédio;
 O sistema de reaproveitamento atenderá aos vasos sanitários, mictórios e torneiras
de lavagem;
 Todos os pontos de utilização de água recuperada de chuva terão placas em local
visível informando que a água é imprópria para consumo humano.
Obs.: Como segurança para o sistema, o reservatório superior de água recuperada terá a
opção de alimentação pelo castelo de água potável, devidamente equipada com dispositivos
que impeçam contaminação do sistema de água potável.

4.14.2 Sistema de Esgoto Sanitário
A rede coletora de esgotos sanitários foi projetada para conduzir, por gravidade, as
descargas das edificações do píer e da retroárea do porto, tendo como destino final o
sistema de coleta da SABESP, concessionária pública que se responsabilizará em
encaminhar os efluentes para destino adequado. Haverá pontos onde se fará necessário a
instalação de elevatórias para a rede não atingir grandes profundidades.
O projeto e o dimensionamento da rede foram desenvolvidos com base em informações de
população, arranjos, projeto de ruas e poços de visita (PV), localizados ao longo de toda a
área considerada.
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4.14.3 Sistema de Drenagem Pluvial
O sistema de drenagem da retroárea e do píer do Porto será constituído por dispositivos de
drenagem do tipo canaletas retangulares de concreto armado, que se desenvolverão ao
longo de cada área, encaminhando o efluente captado para caixas retentoras de óleo.
Sempre que possível, as canaletas de concreto serão com tampa com aberturas, permitindo
a captação das águas superficiais.

Serão dois tipos de caixas retentoras: uma para reter possíveis vazamentos de óleo nos
terminais, garantindo assim o lançamento no corpo receptor sem risco ambiental. E outra
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sendo caixa retentora de óleo e sedimentos, onde terá a função principal de retenção de
partículas sólidas carreadas junto ao deflúvio através do processo de sedimentação simples,
de modo que seu efluente esteja dentro dos parâmetros exigidos pelos órgãos ambientais.
Esta caixa será utilizada nas áreas do berço 4, correia transportadora e Terminal de granéis
sólidos.
As caixas retentoras serão construídas em concreto armado com paredes longitudinais em
extensão maior, para que o efluente percorra o maior trajeto em seu interior, evitando os
curtos circuitos e propiciando um maior tempo de retenção do volume de chuva e
consequentemente uma maior sedimentação de finos carreados. Antes da saída terá um
selo hídrico para captar qualquer vestígio de óleo que possa existir, garantindo assim, um
efluente de melhor qualidade.
Na área dos píeres de Granéis Líquidos, a drenagem dos braços de carregamento, bem
como das válvulas da tubovia será segregada. Essa drenagem será captada através de
tubulação e seu deságue será em sump-tank, onde será bombeada para tratamento em
local apropriado.

4.14.4 Sistema de Água Potável
A demanda de água potável prevista para a ampliação do Porto será atendida através de
captação via SABESP. O sistema de abastecimento será centralizado, ou seja, toda a
captação, reservação e distribuição será de responsabilidade da CDSS.
O funcionamento deste sistema acontecerá da seguinte forma:
 A água potável, captada da SABESP, alimentará o reservatório inferior, localizado na
Área de Apoio Operacional;
 O reservatório inferior alimentará o castelo d’água, também localizado na Área de
Apoio Operacional;
 O castelo d’água alimentará os Terminais e Edificações da CDSS por gravidade e os
reservatórios superiores de água recuperada de chuva, sempre que estes estiverem
com as reservas abaixo do mínimo necessário.

4.14.5 Sistema de Combate a Incêndio
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O sistema de combate a incêndio será composto por sistemas fixos e móveis, com o
objetivo de proteger as áreas com risco de incêndio. O sistema fixo consiste em uma rede
de distribuição de água para combate a incêndio e em um sistema de captação de água do
mar.
O sistema de combate a incêndio será composto por:
 Sistema fixo – constituído por tubulações de aço carbono com revestimento interno
de epóxi, hidrantes industriais de uma e de duas saídas e por canhões monitores
fixos. A água utilizada para combate a incêndio será captada do mar por bombas
centrífugas verticais;
 Sistema portátil – constituído por extintores portáteis de pó químico ABC e de CO2 e
por extintores sobre rodas de pó químico;
 Demais itens – alarmes de emergência sonoros e visuais, detectores de gás e de
fumaça, acionadores manuais de alarme de incêndio, aparelhos de respiração
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autônoma, indicadores visuais de condições de ventos de superfície, mantas corta
fogo, armários de EPI e macas.

4.14.6 Rede de Iluminação Externa
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A rede de iluminação externa atenderá aos pátios, vias internas de circulação e frentes de
atracação através de luminárias do tipo LED. Cada luminária será equipada com painel solar
próprio para a captação e geração da energia elétrica necessária para seu consumo.
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Anexo 01 – Arranjo Geral da Concepção Atual do Porto
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Anexo 02 - Comparativo da ocupação da Bacia do Araçá na concepção atual x inicial

