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1. APRESENTAÇÃO 

O presente volume e, seus documentos anexos, são parte componente do EIA e base para 

a estruturação do Relatório de Impactos Ambientais (RIMA) do empreendimento intitulado 

“Terminal Portuário Tabulog” para obtenção de licença ambiental prévia como decorrência 

do Processo nº 2020-001949/TEC/LP-3330 aberto junto à Superintendência de 

Administração do Meio Ambiente (SUDEMA), órgão ambiental licenciador do Estado da 

Paraíba. 

Esse é o primeiro de um total de cinco volumes, que englobam as análises e estudos que 

darão sustentação à identificação dos impactos ambientais do empreendimento e, 

consequentemente, da necessidade de adoção de medidas mitigadoras e proposição de 

planos e programas ambientais a serem executados pelo empreendedor. Os volumes que 

compõem o estudo e seus capítulos são identificados a seguir, contemplando a itemização 

proposta no termo de referência. Determinados itens do TR foram reorganizados para 

melhor compor a divisão do documento em seus respectivos volumes.  

Organização EIA 
Solicitação TR 

Índice Título 

Volume I – Dados gerais 

1. 
Identificação do empreendedor e empresa 
consultora 

1.1. Dados do empreendimento 

1.2. Dados do projeto 

1.3. Dados da operação 

2. Legislação ambiental aplicável 

3.1. Alternativas locacionais e tecnológicas 

3.2. Áreas de influência do empreendimento 

3.5. Unidades de conservação 

8.  Bibliografia 

9.  Glossário 

10. Anexos 

Volume II – Meio físico 

3.3.1. Meio físico 

8.  Bibliografia 

9.  Glossário 

10. Anexos 

Volume III – Meio biótico 

3.3.2. Meio biótico 

8.  Bibliografia 

9.  Glossário 

10. Anexos 

Volume IV – Meio antrópico 
3.6. Meio antrópico 

8.  Bibliografia 
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Organização EIA 
Solicitação TR 

Índice Título 

9.  Glossário 

10. Anexos 

Volume V – Impactos ambientais, planos 
e programas e compensação 

3.4. Bioindicadores 

4. 
Prognóstico e avaliação dos impactos 
ambientais (Análise Integrada) 

4.1. 
Identificação e avaliação de impactos 
ambientais 

5. 
Proposição de medidas mitigadoras e 
compensatórias 

6. Programas de monitoramento 

6.1. Compensação ambiental 

7. Conclusões 

8.  Bibliografia 

9.  Glossário 

10. Anexos 

 

No decorrer do documento serão aspectos pertinentes à discussão dos Dados Gerais do 

empreendimento e do projeto. As análises aqui realizadas têm por referência a pesquisa 

de dados secundários em literatura acadêmica, bases de dados geoespaciais, notícias, 

informativos jornalísticos, projetos básicos do terminal, memoriais descritivos e 

orçamentos, conforme solicitado via Termo de Referência, emitido em 21 de dezembro de 

2020. 

Anexos a este documento encontram-se: as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) 

dos responsáveis pela elaboração do documento (ANEXO 1), plantas do projeto de 

tancagem (ANEXO 2), plantas do projeto de dutos e monoboia (ANEXO 3), memoriais 

descritivos (ANEXO 4), orçamentos das porções onshore e offshore do empreendimento 

(ANEXO 5), planta da alternativa locacional (ANEXO 6), plano de negócios (ANEXO 7) e a 

base cartográfica desenvolvida no decorrer da construção do relatório (ANEXO 8). 
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2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR E EMPRESA CONSULTORA 

EMPREENDEDOR 

Processo: SUDEMA nº 2020-001949/TEC/LP-3330 

Fase: Licença Prévia (LP) 

Etapa: Elaboração de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 

Empreendimento: Terminal Portuário Tabulog 

Razão Social: TABULOG TABU LOGÍSTICA LTDA 

CNPJ: 35.678.371/0001-01 

Endereço: Fazenda Taquara - S/N - Zona Rural, Pitimbu/PB 

Telefone: (83) 3286 -1900 

Email: grupogalactus@grupogalactus.com.br 

Cadastro Técnico Federal (CTF) 7608136 

Responsável Legal: Alexandre Armand Guendalina Marie Meeus 

 

EMPRESA CONSULTORA 

Razão Social: HIDROTOPO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA 

CNPJ: 31.250.137-0001-28 

Endereço: 
Avenida Ayrton Senna, 3000, Bloco Grumari – Grupo 
3054 

Telefone: (21) 2220-4288 

Email: 
augusto@hidrotopo.com.br 
projeto@hidrotopo.com.br 

Cadastro Técnico Federal (CTF): 1016190 

Responsável Legal: Augusto Dantas Sampaio 

Registro Profissional: CREA/RJ 1991100096 

 

EQUIPE TÉCNICA 

Nome Formação 
Registro  

Profissional 
CTF/IBAMA Atuação 

Augusto Dantas 
Sampaio* 

Eng. Civil 
CREA/RJ nº 

1991100096 
1016190 Coordenação executiva 

Ana Beatriz da 
Rocha Sampaio* 

Eng. Civil 
CREA/RJ nº 
2018103614 

8025083 Coordenação executiva 

Francisco 
Rodrigues da Silva 
Júnior* 

Geólogo 
CREA/RJ nº 

1999105358 
8031047 

- Diagnóstico meio físico 
- Geoprocessamento 

Tiago Buss, M.e.* Economista 
CORECON/SC 

nº 3374 
8025005 

- Coordenação executiva 
- Diagnóstico meio 
antrópico 

Paola Tomé Eng. Civil 
CREA/SC nº 
172.563-1 

8025013 
- Coordenação técnica 
- Diagnóstico meio 
antrópico 

Leonardo Steiner 
Eng. Sanitarista e 
Ambiental 

CREA/SC nº 
173.584-6 

7815175 

- Coordenação técnica 
- Diagnóstico meio físico 
- Diagnóstico meio 
antrópico 
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EQUIPE TÉCNICA 

Nome Formação 
Registro  

Profissional 
CTF/IBAMA Atuação 

- Avaliação de Impactos 
Ambientais 
- Planos e Programas 
Ambientais 
- Geoprocessamento 
- Relatório de Impactos 
Ambientais (RIMA) 

Carlos Frederico 
Alves, M.e. 

Administrador 
CRA/SC nº 

32748 
8022262 

- Diagnóstico 
operacional 

Tainara Cristina da 
Silveira 

Graduanda em 
Engenharia Sanitária e 
Ambiental 

- - 

- Diagnóstico meio físico 
- Diagnóstico meio 
antrópico 
- Geoprocessamento 
- Relatório de Impactos 
Ambientais (RIMA) 

Nilton de Oliveira 
Santos 

Auxiliar de campo - - 
- Diagnóstico meio 
antrópico 

Larissa Dalpaz de 
Azevedo, M.e.* 

Bióloga 
CRBio nº 

110854/03-D 
7805016 - Diagnóstico de 

Mastofauna Aquática 
- Diagnóstico de 
Avifauna aquática 

Fernando 
Bittencourt de 
Farias 

Biólogo 
CRBio nº 

101291/03-D 
5920149 

Vanessa Diniz e 
Silva, M.e.* 

Bióloga 
CRBio nº 

93659/04-D 
5375955 

Diagnóstico de 
Entomofauna 

Tandara de Souza 
Gomes 

Bióloga 
CRBio nº 

104845/04-D 
5694032 

Alex Chavier Silva, 
M.e. 

Biólogo 
CRBio nº 

62254/04-D 
3855959 

Luiz Eduardo 
Macedo Reis, D.r. 

Biólogo 
CRBio nº 

80294/04-D 
5227530 

Eloá Calazans, M.e. Auxiliar de campo - - 

Luiz Henrique 
Terhorst* 

Biólogo 
CRBio nº 

110966/03-D 
7386993 - Diagnóstico de Flora 

- Inventário Florístico 
Julia Justino Sens Auxiliar de campo - - 

Marcela Fortes de 
Oliveira Passos, 
M.e.* 

Bióloga 
CRBio nº 

70939/04-D 
2226589 

Diagnóstico de Avifauna 
Terrestre 

Joyce Ramos 
Rodrigues 

Bióloga 
CRBio nº 

123108/04-D 
7079329 

Diagnóstico de 
Mastofauna Terrestre 

Michel Jacoby 
Pereira Alves 

Biólogo 
CRBio nº 

117746/04-D 
6838992 

José Ricardo 
Ferreira Alves 

Auxiliar de campo - - 

José Carlos Rocha 
Júnior, M.e.* 

Biólogo 
CRBio nº 

075793/03-D 
2951457 

Diagnóstico de 
Herpetofauna 
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EQUIPE TÉCNICA 

Nome Formação 
Registro  

Profissional 
CTF/IBAMA Atuação 

Leonardo Leite 
Ferraz de Campos, 
M.e.* 

Biólogo 
CRBio nº 

101257/03-D 
6867731 

Bianca de 
Medeiros 
Vendramini, M.e.* 

Bióloga 
CRBio nº 

113794/01-D 
5806060 

Diagnóstico de 
Comunidades Aquáticas 

Lucas Andrade de 
Oliveira* 

Biólogo 
CRBio nº 

113143/01-D 
5199108 

Leonardo Schlogel 
Bueno 

Biólogo 
CRBio nº 

095175/03-D 
1714003 

Diagnóstico de 
Ictiofauna 

Johnatas Adelir-
Alves, D.r.  

Biólogo 
CRBio nº 

053967/03 
2378365 

Athila Bertoncini 
Andrade, D.r. 

Oceanógrafo - 58033 

Matheus Oliveira 
Freitas, D.r.* 

Biólogo 
CRBio nº 

041508/07-D 
2550071 

Camila Brasil Louro 
da Silveira, D.r.* 

Oceanógrafa - 5248197 

Diagnóstico de corais 

Daniel Lino Lippi, 
D.r. 

Instrutor de mergulho - - 

Ana Lídia Bertoldi 
Gaspar, D.r. 

Bióloga 
CRBio nº 

125199/05-D 
1952433 

Erika Flávia 
Crispim de 
Santana, M.e. 

Auxiliar de campo - - 

*Nota: Responsáveis técnicos. 
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3. DADOS DO EMPREENDIMENTO 

O Terminal Portuário Tabulog é um empreendimento privado, que terá o objetivo de 

realizar a movimentação, armazenagem e distribuição de cargas de graneis líquidos 

(combustíveis) para atendimento a região nordeste do Brasil, além de possibilitar o 

embarque de produtos (etanol) para exportação ou cabotagem. O terminal está previsto 

para ser implantado ao sul do litoral do estado da Paraíba, no município de Pitimbu. 

O projeto prevê a implantação de um terminal offshore flutuante, através da utilização de 

monoboia para atendimento aos navios. Há outros terminais que utilizam tal tecnologia, 

principalmente para a movimentação de petróleo no Brasil, como o Terminal de São 

Francisco do Sul e o Terminal de Osório, todos operados e mantidos pela Transpetro, 

subsidiária da Petrobras. Além desses, há também essa configuração na movimentação de 

derivados de petróleo em outros países. 

3.1 HISTÓRICO DO EMPREENDIMENTO 

O empreendimento teve sua concepção iniciada no ano de 2019, segundo apresentado na 

Tabela 1, através do estudo de alternativas locacionais para a implantação de estrutura de 

dutovias partindo da sede atual da Agroindustrial Tabu, em Caaporã/PB até o litoral de 

Pitimbu/PB, onde seria instalada uma estrutura de acostagem para o 

embarque/desembarque de combustíveis, com ênfase no etanol, principal produto 

produzido pela empresa. Os primeiros levantamentos topográficos foram realizados em 

maio de 2019 e as primeiras análises de viabilidade no mês seguinte, junho de 2019, já com 

participação da Hidrotopo Consultoria e Projetos, empresa especializada na execução de 

projetos de engenharia, batimetria, geoprocessamento e meio ambiente aplicados à 

infraestrutura portuária.  

Tabela 1.  Linha do tempo do empreendimento. 

Período Atividade 

Maio/2019 
Levantamento planialtimétrico inicial da primeira proposta 
de implantação do terminal. 

Junho/2019 
Análise preliminar de viabilidade da primeira proposta 
locacional e tecnológica. 
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Período Atividade 

Novembro/2019 
Realização de levantamento batimétrico no traçado 
proposto de dutos e exploração de pontos de fixação da 
monoboia. 

Dezembro/2019 
Constituição da empresa denominada “TABULOG TABU 
LOGÍSTICA LTDA” 

Dezembro/2019 
Sondagem a percussão do tipo SPT na área em terra 
pretendida para a implantação da tancagem. 

Janeiro/2020 
Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental 
(EVTEA). 

Março/2020 
Abertura do processo de licenciamento nº 2020-
001949/TEC/LP-3330 na SUDEMA 

Maio/2020 
Entrada com pedido de avaliação de competência de 
licenciamento junto ao IBAMA.  
Processo: 02001.012260/2020-03 

Maio/2020 

Conclusão do Masterplan da porção onshore 
empreendimento, compreendendo três fases de 
implementação e totalizando 245.000 m³ de capacidade de 
armazenagem e 123.213.47 m² de área construída. 

Maio/2020 
Estudo de estabilidade da monoboia em condições 
ambientais extremas e diferentes embarcações tipo. 

Julho/2020 
Conclusão do layout final da porção offshore e onshore do 
terminal. 

Agosto/2020 Elaboração do Plano de Negócios do terminal. 

Novembro/2021 
Conclusão da análise de competência do licenciamento 
ambiental por parte do IBAMA. 

Dezembro/2020 
Emissão do Termo de Referência (TR) para elaboração do 
EIA do empreendimento junto à SUDEMA. 

Elaboração: Hidrotopo Consultoria e Projetos. 

À época, devido a fatores ambientais relevantes, como a presença de corais na área 

pretendida no lado água, descartou-se a possibilidade de implantação de infraestrutura 

convencional de acostagem. A partir do fim de 2019 deu-se prosseguimento à formulação 

de uma nova proposta de terminal, pautado na implantação de uma monoboia afastada da 

costa, minimizando-se assim possíveis impactos ambientais decorrentes da operação da 

estrutura, e de estrutura que movimentasse outros produtos como gasolina, diesel e 

demais derivados de petróleo. Em novembro de 2019 passam a ser realizados os primeiros 

estudos de batimetria para reconhecimento das profundidades da área pretendida para a 

instalação da monoboia, considerando-se três possibilidades de navios: Panamax, Aframax 

e Suezmax. 

Já em dezembro de 2019 é constituída a empresa TABULOG TABU LOGÍSTICA LTDA, sob 

CNPJ nº 35.678.371/0001-01 para centralizar as atividades relacionadas à viabilização do 
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empreendimento. A partir do início de 2020 o projeto tem seu estudo de viabilidade 

concluído e o processo de licenciamento ambiental iniciado junto à Comissão de Avaliação 

de Estudos de Impacto Ambiental (CAEIA) da SUDEMA, sob processo nº 2020-

001949/TEC/LP-3330.  

Dois meses depois deu-se abertura no processo de licenciamento junto ao IBAMA sob nº 

02001.012260/2020-03, para confirmação da competência do pleito em âmbito federal ou 

estadual, visto que o empreendimento possui porções onshore e offshore. No Parecer 

Técnico nº 141/2020-COMAR/CGMAC/DILIC, o IBAMA considerou que, devido às 

características operacionais e tipologia do terminal, o licenciamento seria de competência 

estadual e, portanto, deu-se prosseguimento ao processo já aberto na SUDEMA, 

culminando na emissão do Termo de Referência em dezembro de 2020. 

Enquanto acontecia a avaliação de competência do licenciamento, foram concluídos: o 

Masterplan da estrutura onshore, as análises de simulação de estabilidade da monoboia 

em condições ambientais extremas, a proposta final de layout do terminal em suas porções 

onshore e offshore com a definição da posição da monoboia a 16 km da linha de costa e, 

por fim, o plano de negócios. Segundo indicam as diretrizes do plano, prevê-se um 

investimento de R$897 milhões até a conclusão da Fase 3 do projeto. Desse montante, R$ 

560 milhões são previstos já para a primeira fase, que abrange toda a estrutura offshore e 

80.000 m³ de capacidade de armazenamento. 

3.2 OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS DO EMPREENDIMENTO 

O ano de 2020 ficou marcado pela redução da atividade econômica, e em consequência, 

do consumo de combustíveis ocasionado pela pandemia do novo Coronavírus, que 

culminou com o fechamento de transporte, comércio, indústria e serviços por diversos 

momentos em todo o mundo. Na metade do mês de março, os governos municipais e 

estaduais adotaram medidas restritivas para contenção da proliferação do vírus, sendo que 

seus efeitos no setor de combustíveis foram sentidos nos meses seguintes: em abril e maio 

foram registradas as maiores quedas (23% e 18%, respectivamente) em relação aos 

mesmos meses de 2019. Essa redução quebrou uma sequência de crescimento observada 

nos últimos quatro anos, conforme mostra a Figura 1.  
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Figura 1. Evolução das vendas de combustíveis no Brasil. 

 

Fonte: ANP (2021b) 

Os principais combustíveis comercializados no país são o óleo diesel, gasolina e etanol 

hidratado, que juntos representaram mais de 85% do total de venda de combustíveis no 

Brasil em 2020, segundo apresentado na Figura 2. Analisando-se o contexto do período 

entre 2009 e 2020, tal qual demonstrado na Figura 3, o consumo de óleo diesel, gasolina e 

álcool chegou a 57, 36 e 19 milhões de m³ em 2020, respectivamente.  

Figura 2. Composição da venda de combustíveis no Brasil no ano de 2020. 

 

Fonte: ANP (2021b). 
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Figura 3. Evolução do consumo dos principais combustíveis. 

 

Fonte: ANP (2021b). 

Em relação ao consumo e distribuição de combustíveis no Brasil, observa-se que a região 

Sudeste é a que apresenta o maior consumo, em função do maior contingente populacional 

e do seu parque industrial mais desenvolvido, enquanto as regiões Sul e Nordeste 

apresentam consumos bem similares, tornando a última competitiva em âmbito nacional. 

Além disso destaca-se a presença de cinco refinarias na região, segundo mostra a Figura 4.  
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Figura 4. Consumo de derivados de petróleo para as regiões brasileiras (2020). 

 

Fonte: ANP (2021a) e ANP (2021b). 

Em termos de capacidade de refino, o Brasil possui o maior parque de refino da América 

Latina, sendo que a região Sudeste é a que apresenta o maior número de refinarias, seguida 

da região Nordeste. A maioria das refinarias nacionais pertencem à Petrobras, como pode 

ser observado através Figura 5. Apesar desse cenário, há insuficiência da produção nacional 

de combustíveis (principalmente gasolina), que fica evidenciada através dos dados da 

venda de combustíveis e os dados da produção das refinarias. 
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Figura 5. Refinarias no Brasil. 

 

Fonte: BetaEQ (2019). 

De acordo com dados da ANP, apresentados na Tabela 2, em 2020 foram vendidos 35,8 

milhões de metros cúbicos de gasolina do tipo C, enquanto foram produzidos 21,7 milhões 

de gasolina tipo A. Considerando-se o percentual de 27% de etanol na gasolina vendida, o 

total seria de 27,6 milhões, ainda acima da produção nacional. 

Tabela 2.  Vendas e produção de gasolina por região. 

Região 
Gasolina 

Vendas* (milhões de m³) Produção (milhões de m³) 

Norte 2.251.397 490.203 

Nordeste 5.825.148 2.612.274 

Centro-Oeste 2.392.921 0 

Sudeste 9.618.169 13.781.808 

Sul 6.063.603 4.821.038 
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Região 
Gasolina 

Vendas* (milhões de m³) Produção (milhões de m³) 

TOTAL 26.151.238 21.705.323 

*O valor das vendas foi multiplicado por 0,73 
Fonte: ANP (2021b). 

O gráfico seguinte, apresentado na Figura 6, traz os dados de produção de derivados e o 

consumo (venda) nos últimos 15 anos, onde pode ser observado que a produção nacional 

possui certa estagnação, diferentemente do consumo, o qual possui uma tendência de 

crescimento. Para suprir essa diferença, há a necessidade de importação, conforme já 

mencionado. 

Figura 6. Evolução da produção de derivados e do consumo. 

 

Fonte: ANP (2021b). 

Pode-se observar que a partir de 2007 houve um grande salto nos quantitativos de 

importação, no qual os produtos energéticos representam a maior fatia, onde se destacam 

o óleo diesel, a gasolina e o GLP, e dos não energéticos se destacam nafta e coque (ANP, 

2021b). Esses dados estão apresentados na Figura 7 e Figura 8. 
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Figura 7. Evolução da importação de derivados de petróleo pelo Brasil. 

 

Fonte: ANP (2021b). 

Figura 8. Importação de derivados de petróleo pelo Brasil em 2020. 

 

Fonte: ANP (2021b). 

De acordo com os dados apresentados, apesar de o Brasil estar aumentando as 

exportações de petróleo, a tendência no curto e médio prazo é continuar importando 

derivados. Isso porque a demanda continua crescente e para que haja um aumento efetivo 

na produção nacional, são necessários elevados investimentos em infraestrutura e em 
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parques de refino. Para isso, há algumas metas e programas em andamento no âmbito da 

ANP, sendo eles: 

• Alavancar os biocombustíveis: Programa Renovabio. 

• Assegurar a expansão e o maior acesso à infraestrutura portuária: Programa 

Combustível Brasil e o Programa de Licitações de Portos. 

• Atrair investimentos em refinarias e ativos para movimentação de produtos: 

Programa Combustível Brasil e Programa de Parcerias de Investimentos (PPI). 

Dentro desse contexto, o novo terminal poderia auxiliar no atendimento da demanda de 

derivados, principalmente gasolina, do Nordeste, sendo essa a região de influência do 

projeto. 

3.3 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

O Terminal Portuário Tabulog se localizará no município de Pitimbu, no litoral sul da 

Paraíba, distante 70 km da capital João Pessoa e 96 km da cidade de Recife, em 

Pernambuco. O empreendimento é segmentado em duas regiões, segundo mostra a Figura 

9, o terminal onshore, localizado na porção leste da Fazenda Taquara, área de cultivo de 

cana-de-açúcar sob propriedade da Agroindustrial Tabu e área offshore composta por 

dutos submarinos e monoboia localizada no ponto SIRGAS 2000 UTM Zona 25S 

coordenadas 315788,7 m Oeste 9171438,2 m Sul com meridiano central 33°W, e 

profundidade de 22,0 m.
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Figura 9. Localização do empreendimento. 
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O terreno de implementação do parque de tancagem fica próximo de recursos hídricos 

como o Rio Riacho Velho ou “Maceió”, como é popularmente conhecido, rio que corta o 

centro de Pitimbu e as fazendas de produção de cana-de-açúcar. Mais ao sul, a 

aproximadamente 8,5 km do terreno, localiza-se a Reserva Extrativista (RESEX) de Acau-

Goiana onde encontram-se os rios Goiana e Megaó e seu respectivo estuário, rico em 

recursos pesqueiros e extrativistas. Já ao norte, a 15 km do parque de tancagem encontra-

se a Área de Proteção Ambiental (APA) de Tambaba a qual inclui a foz do Rio Abiaí e sua 

vegetação característica de manguezal. 

A porção offshore parte da Praia de Pitimbu, parte da região central da Praia de Pitimbu e 

fica entre as localidades da Praia Azul e a ponta do Farol. A região do Farol é conhecida 

pelos recifes de corais e piscinas naturais que atraem visitantes do município e turistas de 

diversos estados do país. 

3.4 ESPECIFICAÇÕES DO EMPREENDIMENTO 

Em linhas gerais, o empreendimento possui as características elencadas na Tabela 3, as 

quais serão detalhadas no decorrer do presente EIA. Trata-se de um empreendimento que 

difere dos terminais convencionais pelo emprego de tecnologia de acostagem afastada da 

linha de costa, o que diminui os investimentos necessários com infraestrutura de cais e os 

impactos associados a esse tipo de operação. 

Tabela 3. Especificações gerais do empreendimento. 

Característica Especificação 

Modais utilizados Rodoviário: BR-101, PB-044 e PB-008. 

Operação Modalidade: importação, exportação e cabotagem. 

Tancagem 

Terreno: 123 mil m². 
Gates: dois para entrada e dois para saída, com balança 
rodoviária. 
Estacionamento de veículos pesados: 26 vagas 
Pontes de carga/descarga: 22. 
Produtos armazenados: Gasolina, Biocombustível, Diesel. 
Armazenagem Fase 1: 10 tanques – 80.000 m³. 
Armazenagem Fase 2: 7 tanques – 75.000 m³. 
Armazenagem Fase 3: 8 tanques – 90.000 m³. 
TOTAL: 25 tanques – 245.000 m³. 

Dutos subterrâneos Material: aço padrão API 5L Gr. B. 

http://www.hidrotopo.com.br/
mailto:hidrotopo@hidrotopo.com.br


      
 

 

 

Matriz: Av. Ayrton Senna, nº. 3.000 – Bl Grumari – Gr 3051 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 22775-003 
Filial: Rua Samuel Heusi 190 – sala 801 – Condomínio Edifício Itajahy Trade Center - Centro – Itajaí – SC – CEP: 88301-120 

 Telefax (21) 2220-4288 * 2220-9327    

Home page: www.hidrotopo.com.br  /  e-mail: hidrotopo@hidrotopo.com.br  

27 

Característica Especificação 

Tomadas: três tomadas de 16” (produtos) e duas de 12” 
(incêndio e resíduos) 
Tecnologia de escavação: furo direcional. 

Dutos submarinos 

Material: aço padrão API 5L Gr. B. 
Revestimento: concreto com 2” de espessura. 
Tomadas: três tomadas de 16” (produtos). 
Alternativas de traçado: desvio dos corais ou furo direcional. 
Tecnologia de escavação: furo direcional. 

Monoboia 

Tipo: Catenary Anchor Leg Mooring (CALM). 
Local de origem: China. 
Diâmetro: 12 m. 
Raio de manobra: 350 m. 
Profundidade: 22 m. 
Vazão máxima de transferência: 50.000 m³/dia/duto. 
Embarcação-tipo: Panamax, Aframax e Suezmax 
Rebocador de projeto: função de pullback com capacidade de ao 
menos 40 toneladas de bollard pull. 
Linhas de ancoragem: oito linhas com 300 m de comprimento.  

Capacidade prevista 
Fase 1: 1.641.632,23 ton/ano. 
Fase 2: 1.539.030,21 ton/ano. 
Fase 3: 1.846.836,26 ton/ano. 

Investimento 
estimado global 

Onshore Fase 1: R$ 176.624.002,97. 
Onshore Fase 2: R$ 146.423.791,68. 
Onshore Fase 3: R$ 173.114.714,05. 
Offshore: R$ 371.479.521,66. 
Projetos complementares e  
Compensação ambiental: R$ 12.000.000,00. 
TOTAL: R$ 867.642.030,36. 

Elaboração: Hidrotopo Consultoria e Projetos. 

3.5 INSERÇÃO REGIONAL 

Atualmente há na região Nordeste cinco refinarias em operação, sendo quatro delas sob 

administração da Petrobras e uma delas, a Dax Oil, de iniciativa privada. Algumas 

características de tais refinarias estão apresentadas na Tabela 4.  

Tabela 4.  Capacidade produtiva de refino e produção das refinarias do Nordeste. 

Refinaria Município Produtos Mercado 
Produção 
(barris por 

dia) 

Refinaria 
Abreu e Lima 
(RNEST) 

Ipojuca - 
PE 

Diesel S-10 (70%), 
nafta, óleo combustível, 
coque e GLP 

Demanda de óleo 
diesel das regiões 
norte e nordeste 

Capacidade: 
115.009 
Produção 
2019: 83.251 
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Refinaria Município Produtos Mercado 
Produção 
(barris por 

dia) 

Refinaria 
Potiguar Clara 
Camarão 

Guamaré - 
RN 

Diesel, Nafta, Gasolina, 
Querosene de aviação 

Rio Grande do Norte 
e do sul do Ceará 

Capacidade: 
44.658 
Produção 
2019: 31.678 

Refinaria 
Landulpho 
Alves (RLAM) 

São 
Francisco 
do Conde - 
BA 

Diesel, Gasolina, 
Querosene de Aviação 
(QAV), Asfalto*, Nafta 
petroquímica, Gases 
petroquímicos 
(propano, propeno e 
butano), Parafinas, 
Lubrificantes, GLP, 
Óleos combustíveis 
(industriais, térmicas e 
bunker) 

Principalmente os 
estados da Bahia e 
Sergipe, além de 
outros estados da 
região norte e 
nordeste. Alguns 
produtos são 
também exportados. 

Capacidade: 
377.388 
Produção 
2019: 
225.955 
 

Refinaria 
Lubrificantes e 
Derivados do 
Nordeste 
(Lubnor) 

Fortaleza - 
CE 

Asfaltos e Óleos 
lubrificantes 

- Óleo Lubrificante: 
vendido às 
distribuidoras e 
comercializado em 
todo o país. 
- Asfaltos: Ceará, 
parte de 
Pernambuco e parte 
do Pará. 

Capacidade: 
10.378 
Produção 
2019: 7.103 
 

Dax Oil - Dax 
Oil Refino S.A. 

Camaçari - 
BA 

Gasolina, Solventes, 
Diesel, Óleo 
combustível e Parafina 

- 

Capacidade: 
2.095 
Produção 
2019: 
1.783 

* Fabricado na FASF - Refinaria Landulpho Alves Fabrica de Asfalto 
Fonte: ANP (2021b). 

Já na Figura 10 são apresentados os dados de consumo de derivados de petróleo em 2020 

pelos estados da região Nordeste, juntamente com os dados da produção das refinarias da 

região no mesmo ano. Na imagem observa-se que alguns estados do Nordeste, como Piauí 

e Maranhão, encontram-se afastados de refinarias. Esse fato, aliado à produção nacional 

insuficiente, acarreta a necessidade de importação de derivados de petróleo para 

atendimento à demanda desses estados. Como pode ser observado no mapa, o tamanho 

do mercado do nordeste brasileiro é bastante expressivo. O valor total consumido pela 

região no ano de 2020 foi de 24 milhões de metros cúbicos de derivados de petróleo. 
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Figura 10. Venda de derivados de petróleo no nordeste do Brasil em 2020 e produção das 
refinarias (em m3). 

 

Fonte: ANP (2021b).  
Elaboração: Hidrotopo Consultoria e Projetos. 

Em termos concorrenciais, o terminal estará inserido na lista de portos públicos e terminais 

portuários que movimentam granéis líquidos na região Nordeste, segundo apresentado na 

Tabela 5. A maior participação nesse tipo de cargas se dá no porto de Suape, que possui 

terminais de armazenagem e distribuição de combustíveis, e a Refinaria de Abreu e Lima 

que é responsável pelo abastecimento de diesel para o Nordeste e Centro-Oeste do país. 
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Tabela 5. Movimentação de granéis líquidos por porto (em toneladas). 

Terminais que 
movimentam granéis 

líquidos 
2015 2016 2017 2018 

Suape 14.304.239 17.389.535 17.528.444 17.624.566 

Terminal Aquaviário 
Madre de Deus 

19.755.371 17.644.273 15.543.027 16.965.537 

Itaqui 7.653.603 6.173.596 4.929.978 6.524.227 

Aratu 4.390.578 4.444.922 4.874.861 4.609.083 

Terminal Aquaviário 
de Guamaré 

3.707.184 3.737.704 3.047.208 2.665.758 

Fortaleza 2.465.763 2.240.356 2.149.957 2.246.188 

Terminal de 
Regaseificação de GNL 
da Bahia - TRBA 

2.189.643 538.239 741.242 1.095.392 

Terminal Portuário 
Privativo da Alumar 

1.053.729 850.940 990.203 968.719 

Terminal Braskem 831.991 854.721 908.942 871.092 

Terminal Aquaviário 
de Aracaju 

1.516.786 1.442.223 972.422 791.619 

Terminal Marítimo 
Dow Aratu - Bahia 

664.533 652.392 653.794 657.076 

Maceió 778.729 673.186 679.001 520.337 

Cabedelo 558.132 475.755 434.960 481.501 

Terminal Portuário do 
Pecém 

759.405 1.151.532 967.477 340.640 

Recife 4.218 4.946 5.115 6.082 

Terminal Marítimo 
Inácio Barbosa - TMIB 

95.426 52.181 31.421 0 

Ilhéus 0 23.668 0 0 

Areia Branca 1.626 783 0 0 

Natal 0 49 0 0 

Salvador 19.317 0 0 0 

TOTAL 60.750.274 58.351.001 54.458.055 56.367.817 

Fonte: ANTAQ (2019) 

Nos portos públicos, Itaqui se destaca por possuir capacidade de aportar navios de grande 

porte desse segmento, tornando-se referência para a navegação por cabotagem e 

distribuição de combustíveis na região Norte. Na Bahia, tem-se os terminais privados, os 

da Petrobras e o porto público de Aratu, o qual possui instalações de movimentação de 

combustíveis para o Nordeste e Centro-Oeste. 
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Já Cabedelo e Maceió têm pouca utilização por conta da infraestrutura disponível para a 

operação. Nesses portos públicos há restrição quanto ao tamanho dos navios que atracam, 

de capacidade de armazenagem e da dependência do modal rodoviário para distribuição 

dos produtos movimentados. No caso de Cabedelo, a situação negativa se intensifica com 

as condições precárias das vias de entorno de acessos aos terminais de líquidos. A Tabela 

6 apresenta as vantagens e desvantagens dos portos concorrentes. 

Tabela 6. Avaliação dos portos concorrentes. 

Terminais concorrentes Vantagens Desvantagens 

Suape 
Muitas empresas instaladas e 
boa localização geográfica. 

Não possui acesso ferroviário 

Itaqui 
Boa penetração em outros 
estados por ferrovia. 

A economia do Maranhão pode 
ser considerada pequena frente a 
outros estados. 

Aratu 
Muitas empresas instaladas e 
boa localização geográfica. 

Ferrovia não é utilizada. 

Fortaleza 
Localização privilegiada em 
meio a Fortaleza, um grande 
centro consumidor. 

Localização atual dos tanques em 
meio à cidade e com restrições de 
crescimento. 

Maceió 
Localização privilegiada em 
meio a Maceió, um grande 
centro consumidor. 

Localização atual dos tanques em 
meio à cidade. 

Cabedelo 

Possui diversos terminais 
instalados e com contratos de 
arrendamentos recém firmados 
com previsão de investimentos. 

Calado operacional baixo. 

Pecém 

Potencial de construção de 
tancagem para movimentação 
de derivados no complexo 
industrial e portuário. 

Ainda não opera essas cargas. 

Elaboração: Hidrotopo Consultoria e Projetos. 

Em função da situação apresentada, o terminal previsto terá potencial de atendimento 

para praticamente todos os estados do Nordeste brasileiro, em especial: Paraíba, 

Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí. Além disso, é importante mencionar que 

a entrada em operação de um novo terminal permite aumentar a oferta de combustíveis 

para a região, podendo assim ocorrer uma diminuição do preço do produto em função da 

diminuição dos custos logísticos (para a região do seu entorno) e da maior concorrência de 

mercado.  
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4. DADOS DO PROJETO 

4.1 INFRAESTRUTURA PROJETADA 

4.1.1 Área onshore 

A porção onshore do empreendimento possui três fases de implementação, ocupando uma 

área total de aproximadamente 123.000 m² de terreno, conforme mostra a Tabela 7.
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Tabela 7. Comparativo entre a infraestrutura prevista em cada fase do projeto. 

Fase 1 – 2022 Fase 2 - 2025 Fase 3 – 2030 

   

- 10 tanques de armazenagem (80.000,00 m³). 
- 2 tanques de contenção (16.710 m²). 
- 3 praças de bombas. 
- 10 pontes de carga/descarga. 
- Tanques de tratamento de Slop Oil. 
- Tanque de Água com sistema de 
combate a incêndio (2.500,00 m³). 
- Edificação com Laboratório de Amostras e Oficina. 
- 1 gate de acesso com balança. 
- 1 gate de saída com balança. 
- Subestação de energia; 
- Portaria de acesso com saída e entrada. 
- Edificação com infraestrutura administrativa e órgãos de controle. 
- Pátio de triagem. 
- Estacionamento. 
- Área total construída: 23.906.55 m². 
- Área total do terreno: 57.172.91 m². 

 
- 17 tanques de armazenagem (155.000,00 m³). 
- 4 tanques de contenção (34.606 m²). 
- 4 praças de bombas. 
- 16 pontes de carga e descarga. 
- Ampliação tanques de resíduos e sistema de tratamento (Slop Oil 02). 
- Ampliação do sistema de combate a incêndio. 
- 2 gates de acesso com balança. 
- 2 gates de saída com balança. 
- Área total construída: 23.234.70 m². 
- Área total do terreno: 31.229,94 m². 

- 24 tanques de armazenagem (245.000,00 m³). 
- 6 tanques de contenção (60.378m²). 
- 6 praças de bombas. 
- 12 pontes de carga e descarga. 
- Ampliação do sistema de combate a incêndio. 
- Área total construída: 31.325.44 m². 
- Área total do terreno: 69.040,56 m². 

Fonte: Hidrotopo Consultoria e Projetos.
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A Fase 1 possui previsão de implementação para o ano de 2022, com a construção da 

porção onshore e 80.000 m³ disponíveis para tancagem. A Fase 2, prevista para 2025, 

amplia essa capacidade para 155.000 m³, enquanto na Fase 3 (em 2030) espera-se chegar 

aos 245.000 m³ de capacidade de armazenamento de granéis líquidos combustíveis. A 

Figura 11 apresenta o layout do terminal após completada a Fase 3. As plantas de 

localização da tancagem e especificações de cada fase do empreendimento constam no 

ANEXO 2. 

Figura 11. Layout da infraestrutura de armazenagem do terminal. 

 

Fonte: Hidrotopo Consultoria e Projetos. 

Além da ampliação da capacidade de armazenagem, entre uma fase e outra são previstas: 

ampliações nos sistemas de atendimento a emergências, gates de acesso, sistemas de 

tratamento de resíduos oleosos, tanques de contenção, praças de bombas e pontes de 

carga e descarga. 

4.1.1.1 Tancagem 

A área de tancagem abrange toda a área do terminal voltada à movimentação e ao 

armazenamento dos produtos, tendo como principais componentes os tanques de 

armazenagem. O dimensionamento da estrutura segue os padrões da ABNT NBR 7821 - 

Tanques Soldados para Armazenamento de Petróleo e Derivados, API 650 - Welded Steel 
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Tanks for Oil Storage do American Petroleum Institute (API) e a diretriz técnica Petrobrás 

N-270/2014 (ABNT, 1983; API, 2007; PETROBRAS, 2014).  

Os tanques serão constituídos de estruturas cilíndricas de aço carbono de diferentes 

diâmetros, voltadas inicialmente à armazenagem de gasolina, biocombustível e diesel, 

dispostas conforme demonstrado na Figura 12. Já a dimensão dos tanques pode ser 

observada na Tabela 8.  

Figura 12. Disposição dos tanques na área do terminal destinada à armazenagem. 

 

Fonte: Hidrotopo Consultoria e Projetos. 

Tabela 8. Características de armazenagem dos tanques. 

Fase Tanque Produto Dimensões Cap (m³) 

I 

TQ01 Gasolina Ø35,00m x 16,80 15.000,00 

TQ02 Gasolina Ø20,00m x 16,80 5.000,00 

TQ03 Gasolina Ø20,00m x 16,80 5.000,00 

TQ04 Biocombustível Ø20,00m x 16,80 5.000,00 

TQ05 Biocombustível Ø20,00m x 16,80 5.000,00 

TQ06 Biocombustível Ø20,00m x 16,80 5.000,00 

TQ07 Diesel Ø35,00m x 16,80 15.000,00 

TQ08 Diesel Ø35,00m x 16,80 15.000,00 

TQ09 Diesel Ø20,00m x 16,80 5.000,00 

TQ10 Diesel Ø20,00m x 16,80 5.000,00 

II 

TQ11 Diesel Ø20,00m x 16,80 5.000,00 

TQ12 Gasolina Ø20,00m x 16,80 5.000,00 

TQ13 Diesel Ø30,00m x 14,40 10.000,00 
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Fase Tanque Produto Dimensões Cap (m³) 

TQ14 Diesel Ø35,00m x 16,80 15.000,00 

TQ15 Gasolina Ø30,00m x 14,40 10.000,00 

TQ16 Biocombustível Ø35,00m x 16,80 15.000,00 

TQ17 Biocombustível Ø35,00m x 16,80 15.000,00 

III 

TQ18 Diesel Ø20,00m x 16,80 5.000,00 

TQ19 Diesel Ø20,00m x 16,80 5.000,00 

TQ20 Gasolina Ø30,00m x 14,40 10.000,00 

TQ21 Diesel Ø40,74m x 19,20 25.000,00 

TQ22 Diesel Ø20,00m x 16,80 5.000,00 

TQ23 Gasolina Ø20,00m x 16,80 5.000,00 

TQ24 Diesel Ø30,00m x 14,40 10.000,00 

TQ25 Diesel Ø40,74m x 19,20 25.000,00 
Fonte: Hidrotopo Consultoria e Projetos. 

Os tanques de armazenagem, por sua vez, terão em seu entorno estruturas de retenção de 

possíveis de vazamentos, as bacias ou tanques de contenção, conforme preconizado na 

NBR 17505-1 (ABNT, 2013). Mediante a implementação da Fase 1 e, posteriores ampliações 

apontadas nas Fases 2 e 3, é previsto o aumento da área de contenção para incluir os novos 

tanques, os quais também são separados em diques intermediários de contenção, 

apresentados ilustrativamente na Figura 13. 

Figura 13. Infraestrutura de contenção de vazamento de material combustível. 

 

Fonte: Hidrotopo Consultoria e Projetos. 

Já o processo de recebimento e expedição dos produtos dos tanques será realizado por 

meio de praças de bombeamento localizadas em posições estratégicas para distribuição 
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dos combustíveis nas unidades de armazenamento e seu direcionamento até os pontos de 

carga/descarga. A Figura 14 apresenta disposição das unidades de bombeamento.  

Figura 14. Localização das estruturas de bombeamento. 

 

Fonte: Hidrotopo Consultoria e Projetos. 

Ao todo são previstos cinco conjuntos de bombas, sendo três deles alocados para atender 

cada área de tancagem (B-03, B-04 e B0-5), um localizado ao lado da área de 

carga/descarga de caminhões (B-01), e outro no ponto de saída dos dutos subterrâneos 

que conectam a estrutura de tancagem à casa de máquinas, localizada na orla de Pitimbu, 

a qual será discutida em subseção posterior. Cada conjunto conta com bombas de 

carga/descarga, bomba de água de lavagem, bomba de água de serviço, bombas de 

retirada de efluentes de poço de coleta e bombas de exportação. 

4.1.1.2 Edificações de apoio 

Juntas da área de tancagem, encontram-se as edificações de apoio, como: laboratório, 

oficina, gates de entrada/saída, balanças rodoviárias, e estrutura de 

recebimento/expedição de combustíveis contando com área de abastecimento de veículos 

pesados, casas de bombas e estacionamento de apoio. A Figura 15 ilustra a disposição das 

edificações e áreas de apoio à tancagem. 
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Figura 15. Layout geral das principais edificações/áreas de apoio. 

 

Fonte: Hidrotopo Consultoria e Projetos. 

A primeira área de apoio disposta na infraestrutura do terminal trata-se do estacionamento 

de veículos de carga, o qual cumpre o objetivo de controlar os fluxos de entrada/saída de 

caminhões. O estacionamento destinado ao fluxo de entrada conta com 18 vagas, 

enquanto o estacionamento de apoio à saída de caminhões possui outras oito vagas, 

conforme mostrado na Figura 16.  

Figura 16. Áreas de estacionamento, de controle de saída (esq.) e de controle de entrada (dir.). 

 

Fonte: Hidrotopo Consultoria e Projetos. 
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Os caminhões que acessam o terminal possuem a prerrogativa de utilização das vagas de 

estacionamento ou de contorná-las por meio das vias internas do terminal. Em ambos os 

casos, os veículos liberados para entrada ou saída são direcionados à quatro gates para 

identificação e pesagem, sendo dois no sentido de entrada e dois no sentido de saída, 

segundo ilustrado na Figura 17. 

O abastecimento ou descarga dos caminhões é realizada em plataforma específica para 

este fim, exemplificada na Figura 18, dotada de 22 pontes de carga/descarga para 

transferência do combustível, operando simultaneamente dos dois lados. Cada um dos 

pontos de acesso possui quatro tomadas de dutos de 8” de diâmetro, sendo uma para cada 

tipo de produto: Gasolina A, Biocombustível, Diesel S100 e Diesel S10. Toda a área prevista 

para a operação das pontes de carga/descarga será coberta por estrutura metálica em aço 

galvanizado para reduzir o efeito das intempéries. 

Figura 17. Posicionamento dos gates e estrutura de controle de acessos. 

 

Fonte: Hidrotopo Consultoria e Projetos. 
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Figura 18. Plataforma operacional dedicada a carga/descarga de combustíveis. 

 

Fonte: Hidrotopo Consultoria e Projetos. 

Anexa aos gates e área de carga/descarga encontra-se também a oficina, dotada de 

laboratório para análise de amostras, a estrutura de bombeamento para combate a 

incêndio e um tanque de armazenamento e abastecimento de água com capacidade de 

2.500,00 m³, conforme mostra a Figura 19, e de acordo com a NBR 17505-7 (ABNT, 2015). 

A edificação da oficina deverá ser construída em alvenaria, com elementos estruturais em 

concreto armado e cobertura por telhas metálicas. 

Por fim, adiciona-se à estrutura já descrita, o bloco administrativo, localizado próximo ao 

estacionamento na entrada do terminal. Nessa área, ilustrada na Figura 20, são previstas a 

construção de: guarita, auditório, sala de apoio para motorista, sanitários, sala de 

administração e operações, almoxarifado, cozinha, refeitório, ambulatório, posto da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), sala da Receita Federal e Vigiagro. 
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Figura 19. Layout da edificação de oficina, tanque de armazenamento de água e bombeamento 
para combate a incêndios. 

 

Fonte: Hidrotopo Consultoria e Projetos. 

Figura 20. Layout da infraestrutura administrativa do terminal. 

 

Fonte: Hidrotopo Consultoria e Projetos. 

Junto a edificação principal, prevê-se a construção de estacionamentos para visitantes e 

funcionários, uma subestação de energia elétrica, uma Estação de Tratamento de Esgoto 

(ETE) compacta e uma área para implantação de sistema de tratamento de resíduos 
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oleosos, denominado Slop Oil. Ambas as estruturas de tratamento de resíduos e efluentes 

serão descritas com maior destaque nas subseções posteriores. 

4.1.1.3 Dutos subterrâneos 

Com o objetivo de realizar a conexão entre as porções onshore e offshore do 

empreendimento, é prevista a construção de dutovia subterrânea com ponto de partida na 

extremidade leste do empreendimento, junto ao conjunto de bombas B-02, com destino à 

casa de máquinas posicionada próxima a orla de Pitimbu. A Figura 21 assinala a área de 

instalação dos dutos subterrâneos. O projeto de instalação dos dutos e as respectivas 

prerrogativas técnicas encontram-se no ANEXO 3. 

Figura 21. Área destinada à instalação dos dutos subterrâneos. 

 

Fonte: Hidrotopo Consultoria e Projetos. 

A dutovia do lado terra do empreendimento,  possui um trecho enterrado por meio de furo 

direcional, método não destrutivo de perfuração de dutos, com 373 m de extensão o qual 

parte da saída da área de tancagem, passando por área de vegetação nativa e um corpo 

d’água intermitente, conforme mostra a Figura 22 e seus detalhes A e B. Ainda, o trecho é 

composto de três linhas de dutos de aço, padrão API 5L Gr. B com 16” cada, e outras duas 

para combate a incêndio e resíduo com 12” (Figura 23). Os dutos serão instalados, soldados 

e testados atendendo a norma ASME B31.3 (ASME, 2021). 
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Figura 22. Corte esquemático do traçado de dutos subterrâneos, locação da tubulação (A) e presença de corpo d’água (B). 

 

Fonte: Hidrotopo Consultoria e Projetos.
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Figura 23. Perfil da tubulação enterrada da porção onshore. 

 

Fonte: Hidrotopo Consultoria e Projetos. 

O furo direcional ou perfuração direcional é previsto na implantação dos dutos 

subterrâneos e, em determinados trechos dos dutos submarinos, conforme será 

apresentado em discussão posterior, por ser uma tecnologia de perfuração que diminui 

drasticamente o volume de abertura de valas para passagem de dutos pois pressupõe a 

execução de um furo guia pelo qual a tubulação é “puxada” até chegar o ponto de destino, 

sem causar alterações à superfície (WILLOUGHBY, 2005).  A Figura 24 resume a 

implementação de furo direcional. 

Figura 24. Esquema de implementação da tecnologia de perfuração direcional. 

 

Fonte: Grupo Mafe ([201?]). 

A tecnologia é bastante utilizada na passagem de dutos, tubulações e cabos onde há 

presença de obstáculos físicos como corpos d’água, rodovias, edifícios, entre outros, e é 
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prática adotada nos setores de telecomunicações, petróleo, gás, água, esgoto e energia 

elétrica (WILLOUGHBY, 2005). 

Conforme se observa, o traçado segue abaixo da linha de vegetação até atravessar o corpo 

d´água, minimizando-se assim, a necessidade de corte de vegetação para a instalação da 

infraestrutura e a perda de qualidade da água decorrente de movimentação de terra e 

perfuração de dutos. Logo após transpassar o corpo d’água, o duto passa a ficar apoiado 

na superfície do terreno por 124 m até aproximar-se das margens da Estrada de Acaú onde, 

novamente via furo direcional, voltar a ficar enterrado para evitar maiores transtornos à 

população que faz uso da via, até chegar à edificação de apoio localizada na orla da praia 

de Pitimbu, como mostra a Figura 25.    
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Figura 25. Corte esquemático do traçado entre o corpo d´água e a orla de Pitimbu. 

 

Fonte: Hidrotopo Consultoria e Projetos. 
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O traçado segue enterrado, segundo perfil indicado na Figura 26, por mais 522 m ao passar 

pela orla da praia de Pitimbu, evitando-se assim, obstrução da contemplação visual, até 

adentrar o mar, seguindo seu traçado até conectar-se à monoboia. 

Figura 26. Perfil da tubulação enterrada na faixa de areia. 

 

Fonte: Hidrotopo Consultoria e Projetos. 

Neste caso, por tratar-se de ambiente agressivo, prevê-se um revestimento de concreto 

com espessura de 2” ao redor da tubulação para proteção contra agentes corrosivos, como 

a salinidade proveniente do ambiente marinho. Além de proteção anticorrosiva, o 

envoltório de concreto também garante maior estabilidade à tubulação quando esta 

encontra-se submersa, já que seu peso aumenta consideravelmente. 

4.1.1.4 Casa de máquinas 

Junto à praia de Pitimbu, prevê-se a construção de área edificada para alocação de casa de 

máquinas de 450 m² de área. Anexa à estrutura de bombeamento, encontra-se edificação 

com torre de monitoramento, equipamentos de comunicação para controle das operações 

no lado offshore e espaço para estacionamento de embarcações de apoio. A Figura 27 e 

Figura 28 apresentam o layout da infraestrutura. 
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Figura 27. Área reservada à passagem de dutos subterrâneos junto à Estrada da Acaú. 

 

Fonte: Hidrotopo Consultoria e Projetos.  

Figura 28. Layout da edificação de apoio e monitoramento operacional. 

 

Fonte: Hidrotopo Consultoria e Projetos. 

Ao todo são previstas 12 bombas para importar ou exportar produtos para os navios 

atracados na monoboia. Cada uma das linhas de dutos é direcionada para um conjunto de 

quatro bombas, três operantes e uma reserva, sendo que cada uma das linhas tem-se vazão 

no sentido terminal-navio estimada em 1666 m³/h. Já no sentido navio-terminal espera-se 

uma taxa de transferência de 2067 m³/h. 

4.1.1.5 Vias de acesso 

A Figura 29 apresenta a disposição das rodovias que compõem a hinterlândia do terminal.  
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Figura 29. Rodovias da Hinterlândia do empreendimento. 

 

A utilização de modal rodoviário para transporte de combustíveis para embarque e 

desembarque no terminal pode ser dar principalmente pelas vias PB-008, PB-044, PB-034, 

PB-028 e BR-101. Por conta das menores distâncias a serem percorridas na movimentação 

de cargas, as rodovias BR-101, PB-008 e PB-044 serão as mais utilizadas. 
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Dadas as características de movimentação do terminal, o trânsito de caminhões na sua área 

e no entorno tende a ser significativo. Nesse sentido, prevê-se a pavimentação de uma via, 

representada na Figura 30, que parte do contorno de Taquara até a área de terminal a qual, 

atualmente, é composta por leito natural e serve como acesso à área de plantação de cana-

de-açúcar sob propriedade da empresa AgroIndustrial Tabu.  

Figura 30. Via de acesso e entorno do empreendimento. 
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A via em questão passará por adequação para receber veículos de carga, envolvendo 

pavimentação asfáltica, geometria, construção de estrutura de drenagem e sinalização. 

Maiores detalhes acerca dos acessos rodoviários serão dados no VOLUME IV.    

Ademais, tem-se no interior da área do terminal as faixas de rolamento para circulação dos 

caminhões em suas áreas designadas, que envolvem a entrada dos caminhões nos 

estacionamentos, portarias e pontos de carga/descarga. Além disso são previstas vias 

internas para acesso às áreas de tratamento de efluentes líquidos e de slop oil, ao prédio 

administrativo e áreas de tancagem, permitindo-se acesso às estruturas de bombeamento, 

conforme mostra a Figura 31.  

Figura 31. Identificação das vias internas do terminal. 

Fonte: Hidrotopo Consultoria e Projetos. 

4.1.2 Área offshore 

A porção offshore do empreendimento compreende duas estruturas fundamentais: os 

dutos submarinos e a monoboia. As próximas subseções discorrerão sobre essas duas 

estruturas de forma detalhada. As plantas de localização e especificações dos trechos de 

tubulação constam no ANEXO 3. 
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4.1.2.1 Dutos submarinos 

Os dutos submarinos, compostos por três tomadas de 16” em aço API 5L Gr B padrão ASME 

B31.3 (ASME, 2021), revestidas de concreto, conforme mencionado anteriormente, partem 

da faixa de areia da praia de Pitimbu, após passarem pela casa de máquinas e instalação de 

apoio e monitoramento com destino à monoboia, que está localizada a aproximadamente 

16 km da costa, segundo ilustra a Figura 32.  

Figura 32. Layout da tubulação submersa. 

 

Fonte: Hidrotopo Consultoria e Projetos. 

Ultrapassado o trecho enterrado da orla, ao chegar-se na cota batimétrica de 3,0 m, a 

tubulação passa a ser apoiada no leito, conforme mostra o perfil da Figura 33. Essa 

condição permanece nos primeiros 1864 m do traçado no lado água, até encontrar-se a 

presença de zona de corais, que se estende por mais 566 m. 

  

http://www.hidrotopo.com.br/
mailto:hidrotopo@hidrotopo.com.br


      
 

 

 

Matriz: Av. Ayrton Senna, nº. 3.000 – Bl Grumari – Gr 3051 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 22775-003 
Filial: Rua Samuel Heusi 190 – sala 801 – Condomínio Edifício Itajahy Trade Center - Centro – Itajaí – SC – CEP: 88301-120 

 Telefax (21) 2220-4288 * 2220-9327    

Home page: www.hidrotopo.com.br  /  e-mail: hidrotopo@hidrotopo.com.br  

53 

Figura 33. Corte esquemático do traçado apoiado no leito submarino. 

 

Fonte: Hidrotopo Consultoria e Projetos. 

Tal qual ilustrado na Figura 34, para que se transpasse a zona de corais sem alterá-la de 

forma significativa, o projeto prevê dois cenários. No primeiro deles, segundo mostra a 

Figura 35 A, é prevista a utilização de furo direcional para o transpasse da zona de corais, 

com a tubulação voltando a ficar enterrada no leito marinho. Já no segundo cenário é 

proposto um desvio de 3,4 km de extensão, contornando as formações recifais e, 

posteriormente seguindo o mesmo traçado em direção a monoboia. Salienta-se que, no 

contexto da avaliação de impactos ambientais que irá compor o presente EIA, serão 

avaliadas as duas alternativas de traçado com o objetivo de elencar qual delas possui 

impactos ambientais negativos de menor magnitude. 
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Figura 34. Esquema das alternativas de traçado consideradas em projeto. 

 

Fonte: Hidrotopo Consultoria e Projetos. 
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Figura 35. Trecho enterrado na zona de corais correspondente ao Cenário 1 (A) e chegada dos dutos à monoboia (B). 

 

Fonte: Hidrotopo Consultoria e Projetos. 
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Após o trecho da zona de corais, tem-se aproximadamente 13 km de extensão de dutos 

submarinos apoiados sobre o leito até o ponto de ancoragem da monoboia, como mostra 

a Figura 35 B. Na extremidade dos dutos é prevista a instalação de sistema de controle por 

meio de válvulas hidráulicas, ou PLEM, para conexão entre os dutos e a monoboia 

4.1.2.2 Monoboia 

A estrutura de atracação por meio de monoboia foi a solução tecnológica adotada para 

minimização dos impactos decorrentes de instalação de infraestrutura convencional de 

cais, a qual tende a ser mais robusta e custosa. Sendo assim, a monoboia prevista trata-se 

de equipamento do tipo Catenary Anchor Leg Mooring (CALM). Nesse tipo de configuração, 

o dispositivo flutuante é ancorado no leito marítimo por meio de amarras elásticas ligadas 

a uma plataforma giratória que permite a conexão das tubulações provenientes dos navios 

que farão uso da estrutura. A Figura 36 apresenta um esquema dos componentes do 

sistema. 

A operação da monoboia se dá pela ancoragem de navios tanque e interligação de 

mangueiras flutuantes que farão o transporte do produto em ambos os sentidos: 

monoboia/navio e navio/monoboia. Esse processo se dá através da utilização de 

embarcações de apoio como lanchas e barcos de serviço acoplados com guinchos que 

darão suporte ao lançamento de mangotes, barreiras flutuantes e também prestarão apoio 

no caso de emergências. 

Além dos componentes apresentados, a monoboia possuirá sistema de navegação por 

DGPS, sistema de recolhimento de fluido do swivel e sistema de coleta de dados ambientais 

automático, alimentado por placas solares acopladas em sua estrutura, e possibilidade de 

abastecimento dos navios nela ancorados. O sistema é versátil, e pode transportar 

produtos como: óleos combustíveis, gasolina C, diesel, gasolina de aviação, etanol, 

biodiesel, gás liquefeito de petróleo, gás natural de petróleo e água. A vazão máxima de 

transferência é de 50.000 m³/dia por duto. 

Sistema semelhante é adotado no âmbito dos terminais administrados pela Petrobras e 

Transpetro, como o Terminal de São Francisco do Sul (TEFRAN) e Terminal de Osório 
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localizados em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e Terminal Aquaviário Norte Capixaba 

no Espírito Santo. 

Figura 36. Principais componentes da estrutura proposta para a monoboia. 

 

Fonte: Adaptado de SBM Offshore (2013). 

As características gerais da monoboia são apresentadas na Tabela 9. A estrutura se 

localizará no ponto de datum SIRGAS 2000 e projeção UTM Zona 25S e coordenadas 

315788,7 m Oeste 9171438,2 m Sul com meridiano central 33°W, com profundidade sob a 

monoboia de 22,0m. 
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Tabela 9. Principais características da monoboia. 

Característica Magnitude Unidade 

Diâmetro do corpo 12,0 m 

Pontal 5,0 m 

Calado 2,0 m 

Deslocamento 366,7 T 

KG 2,0 M 

Ixx 1,80E+03 t.m² 

Iyy 1,80E+03 t.m² 

Izz 3,20E+03 t.m² 

Área frontal de vento 36,0 m² 

Área lateral de vento 36,0 m² 

Raio de manobra 350 m 
Fonte: Hidrotopo Consultoria e Projetos. 

Junto do corpo da monoboia constam oito pontos de ancoragem, distantes 6 m de seu 

centro, com linhas de amarração de 300 m de comprimento cada e ancoradas no leito 

submarino. Dada a lâmina d’água reduzida, as linhas são compostas integralmente por 

amarras. A Tabela 10 resume as características das linhas de amarração, já Figura 37 

apresenta a configuração dos pontos de ancoragem. 

Tabela 10. Principais características da monoboia. 

Linha 
Pré tração 

[kN] 

Distância 
horizontal 

[m] 

Posição âncora 
Diâmetro 

[pol] 
Comprimento 

[m] 
Leste 
[m] 

Norte 
[m] 

1 155,3 297,3 315486,9 9171438 3,0 300 

2 155,3 297,3 315575,3 9171652 3,0 300 

3 155,3 297,3 315788,8 9171740 3,0 300 

4 155,3 297,3 316002,2 9171652 3,0 300 

5 155,3 297,3 316090,6 9171438 3,0 300 

6 155,3 297,3 316002,2 9171225 3,0 300 

7 155,3 297,3 315788,8 9171136 3,0 300 

8 155,3 297,3 315575,3 9171225 3,0 300 
Fonte: Hidrotopo Consultoria e Projetos. 
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Figura 37. Disposição dos pontos de ancoragem da monoboia. 

 

Fonte: Hidrotopo Consultoria e Projetos. 

Com o intuito de atestar as condições de operação da estrutura, simulações de estabilidade 

para diferentes embarcações de projeto e condições ambientais foram realizadas, através 

do software numérico TMS®, desenvolvido pela empresa Technomar, com rodadas de três 

horas de duração. As embarcações utilizadas na análise de condições operacionais foram a 

Panamax, Aframax e Suezmax, para avaliação de diferentes calados e, consequentemente, 

configurações da estrutura. As características das embarcações são elencadas na Tabela 

11.  

Tabela 11. Principais características das embarcações de projeto. 

Características 
Panamax Aframax Suezmax 

Carregado Lastro Carregado Lastro Carregado Lastro 

LOA [m] 230,00 250,00 280,00 

LBP [m] 225,00 244,00 271,00 

Boca [m] 32,20 42,00 48,00 

Pontal [m] 20,00 25,00 25,00 

Deslocamento 
[t] 

71935,2 45527,5 86215,5 53828,2 169560,0 87746,3 

Calado [m] 12,00 8,00 14,00 8,00 19,00 11,48 

KG [m] 11,80 14,00 15,50 16,98 15,50 16,98 

Ixx [t.m²] 9,14E+06 5,78E+06 1,82E+07 1,14E+07 4,89E+07 2,47E+07 

Iyy [t.m²] 2,34E+08 1,48E+08 2,93E+08 1,83E+08 8,02E+08 4,04E+08 
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Características 
Panamax Aframax Suezmax 

Carregado Lastro Carregado Lastro Carregado Lastro 

Izz [t.m²] 2,43E+08 1,54E+08 3,12E+08 1,95E+08 8,51E+08 4,28E+08 

Área frontal 
de vento [m²] 

500,00 650,00 650,00 820,00 815,00 1200,00 

Área lateral de 
vento [m²] 

1800,00 2700,00 3300,00 4300,00 3500,00 4500,00 

Fonte: Hidrotopo Consultoria e Projetos. 

Cada tipo de embarcação foi testado a partir de simulação por método numérico, 

considerando-se condições adversas de ventos, ondas e correntes para períodos de retorno 

de 1, 10 e 100 anos e duas premissas operacionais de funcionamento da monoboia: com 

navio ancorado e sem. O resultado de saída do simulador trata-se de séries temporais com 

o deslocamento potencial da estrutura flutuante e das forças atuantes nas linhas de 

amarração para as condições operacionais estipuladas, comparando-se a limites 

previamente adotados. Neste caso, os limites de deslocamento foram condicionados ao 

estado de conservação das linhas de ancoragem segmentando-se em intacto, no qual as 

linhas de ancoragem encontram-se em boas condições e avariado, quando há linha 

rompida. A Figura 38 apresenta exemplo de saída da simulação no caso sem navio 

ancorado. 

Figura 38. Offset máximo da monoboia nas condições intacta (A) e avariada (B). A linha azul 
representa o limite de deslocamento na condição intacta e a linha vermelha o limite na 

condição avariada. A linha rosa indica o deslocamento observado. 

 

Fonte: Hidrotopo Consultoria e Projetos. 
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O resultado completo das análises de estabilidade da monoboia frente às condições 

simuladas e as premissas adotadas para cada embarcação constam no memorial descritivo 

do lado água do empreendimento, presente no ANEXO 4.  

Analisadas as três possibilidades de embarcação atestou-se que, dentro das condições 

simuladas, a infraestrutura dimensionada atente às condições de estabilidade desde que 

não sejam extrapolados os tempos de retorno simulados nos parâmetros ambientais. 

Dente os cenários avaliados, destacam-se condições de desalinhamento entre a monoboia 

e a embarcação, algo que pode prejudicar a operação e faz com que seja necessária a ação 

de rebocadores para auxiliar em movimentos de manobra.   

Segundo os fatos expostos, demonstrou-se a importância do uso de um rebocador na 

função de pullback com capacidade de ao menos 40 toneladas de bollard pull e o emprego 

de um capitão de manobras qualificado para operar na monobóia. Além disso, há previsão 

de área de manobra com raio de 350 m no entorno da infraestrutura. A Tabela 12 apresenta 

as características do rebocador simulado. 

Tabela 12. Principais características do rebocador de projeto. 

Característica Carregado Lastro Unidade 

LOA 29,50 m 

LBP 26,13 m 

Boca 9,60 m 

Deslocamento 570,13 t 

Calado 3,90 m 
Fonte: Hidrotopo Consultoria e Projetos. 

Já em operação que tenham condições ambientais favoráveis, a dispensa de rebocador só 

se dará a partir de monitoramento constante de fatores ambientais como ventos, correntes 

e ondas, realização de novas simulações para cada operação, estabelecimento de 

procedimentos operacionais rígidos para aproximação, conexão e desconexão da 

embarcação na monoboia e a implementação de um sistema de alerta para virada de 

condições de vento. 
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4.2 IMPLANTAÇÃO 

4.2.1 Canteiro de obras e estrutura de apoio 

A estrutura de implementação da Fase 1 do empreendimento consiste na instalação de 

canteiro de obras provisório, a ser alocado no próprio terreno do empreendimento de 

forma a otimizar-se a infraestrutura necessária para boa execução das obras e o livre acesso 

de máquinas e equipamentos. Anterior à instalação do canteiro, é prevista a limpeza 

mecanizada do terreno com remoção de espécies exóticas, numa área de 57.172,90 m² 

onde atualmente há presença de cultivo da cana-de-açúcar. Não são previstas supressões 

de vegetação em mata nativa por conta das alternativas tecnológicas adotadas na 

concepção do projeto.  

A localização preliminar do canteiro da área onshore deve se dar nas áreas previstas à 

tancagem das Fases 2 ou 3, uma vez que a implementação delas se dará posteriormente, 

com o terminal já em operação. Dentre a infraestrutura necessária para o início das obras 

da Fase 1, dentro do que preconiza a Norma Regulamentadora 18 (BRASIL, 1978), pode-se 

destacar: 

• Canteiro de obras: galpão aberto de 400 m² com estrutura em madeira, cobertura 

em telha ondulada 6 mm e piso cimentado. Destinação de área para almoxarifado 

e refeitório. 

• Alojamento: barracão de obra de 600 m² para alojamento com piso em madeira, 

paredes de compensado e cobertura em telha de fibrocimento, incluindo-se 

instalações elétricas e esquadrias. 

• Escritório: contêiner TEU duplo com dois lavabos para atividades de administração, 

fiscalização e apoio à serviços de engenharia. 

• Vestiários: dois contêineres TEU duplos com estrutura de vestiário para utilização 

dos colaboradores. 

• Instalações auxiliares: construção de instalação provisória de baixa tensão elétrica 

e instalação provisória de água mediante fornecimento das operadoras locais 

Energisa e Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (CAGEPA). Caso a oferta de 

água e energia não atenda às necessidades das obras, soluções específicas podem 
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ser adotadas como a contratação de geradores e captação de água por meio de 

poços, desde que comprovados os padrões de qualidade para seus usos mediante 

Resolução Conama nº 396/2008 e Portaria de Consolidação GM/MS nº 888/2021 

(BRASIL, 2008a, 2021c) . 

Na fase de implementação da infraestrutura de canteiro de obras, será dada ênfase na 

contratação de fornecedores locais de materiais de construção, bem como de aluguel de 

máquinas e equipamentos necessários. No transporte de material será dada preferência à 

utilização de vias que não transpassem zonas residenciais, de modo a diminuir possíveis 

impactos às comunidades do entorno. 

Estrutura de apoio aos trabalhos da porção offshore do empreendimento também deverá 

ser implantada para o armazenamento e embarque de material. A previsão de utilização 

de ambas as áreas é de 16 meses. A área de armazenamento, tal qual ilustrada na Figura 

39, deverá possuir as características e equipamentos mencionados a seguir: 

• Local com área de 20.000 m² para armazenamento de 4.026 tubos de 16” x 12 m, 

108 mangotes, oito âncoras, 40 trechos de amarra 76 mm x 60 m, Hawser e 

acessórios de ancoragem/mangotes. 

• Disponibilidade de guindastes, carretas, empilhadeiras, manilhas, lingadas, cintas e 

berços. 

• Área coberta para oficina pipe shop e administração. 

•  Acesso a caminhões, carretas e guindastes. 

Figura 39. Layout sugerido para a área de armazenamento. 

 

Fonte: Hidrotopo Consultoria e Projetos. 

http://www.hidrotopo.com.br/
mailto:hidrotopo@hidrotopo.com.br


      
 

 

 

Matriz: Av. Ayrton Senna, nº. 3.000 – Bl Grumari – Gr 3051 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 22775-003 
Filial: Rua Samuel Heusi 190 – sala 801 – Condomínio Edifício Itajahy Trade Center - Centro – Itajaí – SC – CEP: 88301-120 

 Telefax (21) 2220-4288 * 2220-9327    

Home page: www.hidrotopo.com.br  /  e-mail: hidrotopo@hidrotopo.com.br  

64 

A área de armazenamento se localizará próxima à área de embarque do material, o qual 

deverá acontecer em localidade com estrutura de cais, sendo o Porto de Recife ou 

Cabedelo exemplos, distantes 60 km do Terminal Portuário Tabulog. A área de embarque 

deverá possuir os recursos a seguir: 

• Área de 6.000 m² com acesso para o mar através de infraestrutura de cais com pelo 

menos 150 m de comprimento e calado de 7 m. 

• Guindastes, carretas, empilhadeiras, manilhas, lingadas, cintas e berços para 

movimentação de cargas. 

• Área coberta para administração. 

4.2.2 Demanda de mão-de-obra 

Para a estimativa da geração de empregos na fase de implantação do TUP Tabulog, utilizou-

se o Modelo da Geração de Emprego (MGE) do Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES) onde é possível calcular o número de empregos gerados pelo 

crescimento da produção em qualquer um dos 41 setores da economia com base na 

desagregação setorial utilizada como fonte de dados nas publicações do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) (SANTOS, 2017).  

A estimativa realizada através do MGE abrange não somente a geração de empregos 

diretos, ligados diretamente à produção, como também os empregos indiretos, gerados 

em decorrência da cadeia produtiva, quando a renda dos trabalhadores se transforma em 

consumo. Os dados utilizados para a estimativa de vagas de emprego são referentes ao ano 

de 2017 e representam o número de empregos gerados a cada R$10 milhões investidos em 

determinado setor da economia, o qual no contexto do EIA, trata-se do setor de 

transportes e armazenagem (SANTOS, 2017). Sendo assim, a título de estimativa, corrigiu-

se o investimento base para valores atuais por meio do Índice Geral de Preços do Mercado 

(IPG-M) (BRASIL, 2021a) e fez-se a relação com o volume de investimentos previstos no 

decorrer da implantação do Terminal Portuário Tabulog. A Tabela 13 apresenta as 

premissas de cálculo utilizadas e Tabela 14 resume os resultados encontrados. 
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Tabela 13. Premissas de cálculo – Geração de Empregos BNDES. 

Parâmetro Premissas de cálculo 

Transportes, armazenagem e correios 
Empregos diretos: 73 

Empregos indiretos: 95 

Investimento base (2017) R$ 10.000.000,00 

Investimento corrigido (2020) R$ 14.135.073,00 

Investimento Tabulog Onshore Fase 1* R$ 176.624.002,97 

Investimento Tabulog Onshore Fase 2* R$ 146.423.791,68 

Investimento Tabulog Onshore Fase 3* R$ 173.114.714,05 

Investimento Tabulog Offshore* R$ 371.479.521,66 

*Itens mais bem discutidos na seção 4.2.5. 
Fonte: Hidrotopo Consultoria e Projetos. 

Tabela 14. Geração de empregos nas fases de implantação do empreendimento. 

Projeto 
Geração de empregos 

Diretos Indiretos 

Onshore - Fase 1 912 1187 

Onshore - Fase 2 756 984 

Onshore - Fase 3 894 1163 

Offshore 1918 2497 

TOTAL 4480 5831 
Fonte: Hidrotopo Consultoria e Projetos. 

A partir destes dados, supõe-se uma distribuição dos empregos diretos gerados por nível 

de escolaridade, com base em outros empreendimentos de atividade semelhante para fins 

de estimativa, como mostra a Tabela 15. 

Tabela 15.  Estimativa de escolaridade dos colaboradores na Fase 1 de implantação e estrutura 
offshore. 

Nível de escolaridade Nº de empregos % 

Superior 120 4,3 

Tecnólogo 301 10,6 

Secundário 422 14,9 

Primário 1987 70,2 

TOTAL 2831 100 
Fonte: Hidrotopo Consultoria e Projetos. 

Na fase de alocação de recursos humanos, será dada preferência à contratação de mão de 

obra local proveniente principalmente de Pitimbu/PB, porém a área de abrangência pode 

incluir outros municípios próximos como Caaporã e Alhandra, na Paraíba, e Goiana, 
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município localizado em Pernambuco. Na falta de mão de obra especializada na região, 

poderão ser contratados profissionais oriundos de outros estados. 

4.2.3 Gerenciamento de efluentes líquidos 

Os efluentes líquidos gerados na fase de implantação do empreendimento serão em sua 

maioria de origem sanitária, em decorrência da utilização da infraestrutura de alojamentos, 

refeitório e sanitários disponibilizados aos colaboradores na fase de implantação das duas 

porções, tanto offshore quanto onshore.  

O canteiro de obras disporá de sistema de coleta de tratamento de efluentes sanitários 

composto por fossa séptica e filtro anaeróbio, com disposição final do efluente tratado em 

sumidouro ou vala de infiltração, sendo que as estruturas serão dimensionadas com base 

nas normas NBR 7229/1993, NBR 8160, NBR 9649 e NBR 13969 e nos coeficientes 

resumidos na Tabela 16 (ABNT, 1986, 1993, 1997, 1999). 

Tabela 16. Parâmetros iniciais para dimensionamento do sistema de esgotamento sanitário do 
canteiro de obras. 

Parâmetro Magnitude Unidade Referência 

Empregados diretos* 2831 - - 

Município de referência Pitimbu/PB - - 

Consumo per capita  94,33 L/hab/dia Brasil (2019b) 

Coeficiente de retorno 0,8 - ABNT (1986) 

Coeficiente de máxima vazão diária (k1) 1,2 - ABNT (1986) 

Coeficiente de máxima vazão horária (k2) 1,5 - ABNT (1986) 

Coeficiente de mínima vazão horária (k3) 0,5 - ABNT (1986) 

Vazão média de efluente 213,64 m³/dia - 

Vazão máxima diária 256,37 m³/dia - 

Vazão máxima horária 320,46 m³/dia - 

Vazão mínima 106,82 m³/dia - 
*Considerou-se a soma dos empregos diretos gerados na Fase 1 e Offshore. 

Fonte: Hidrotopo Consultoria e Projetos. 

O sistema poderá ser instalado em material permanente pré-fabricado, moldado em obra 

ou em formato combinado, com o intuito de aproveitamento futuro nas instalações 

permanentes do terminal, ou em equipamentos de outros materiais como polietileno 

disponíveis no mercado, desde que atestada a sua eficiência. Na área em que houver 
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manuseio de alimentos e, consequentemente, formação de gorduras, será implantada 

caixa de gordura. A Figura 40 apresenta desenho esquemático do sistema. 

Figura 40. Desenho esquemático de sistema convencional de tratamento de efluentes. 

 

Fonte: Hidrotopo Consultoria e Projetos. 

Juntamente ao sistema de tratamento de efluentes, deverá ser instalada infraestrutura 

provisória de drenagem de águas pluviais para posterior aproveitamento em atividades 

que não envolvam o consumo humano, como lavagem de materiais e equipamentos e 

descarga de vasos sanitários. O efluente proveniente de lavagem de máquinas e 

equipamentos e, demais processos que possam gerar resquícios de compostos oleosos, 

será encaminhado para caixa separadora de água/óleo e posteriormente infiltrado no solo 

em área do terreno com capacidade de percolação adequada e mensurada de acordo com 

a NBR 13969/1997 (ABNT, 1997).   

Determinadas frentes de trabalho poderão demandar a utilização de sanitários químicos, 

os quais serão adquiridos junto a empresa devidamente credenciada e licenciada nos 

órgãos ambientais competentes. A geração de outros efluentes que não os sanitários 

também podem implicar na contratação de empresa especializada para dar o tratamento 

adequado. 

4.2.4 Gerenciamento de resíduos sólidos 

O gerenciamento de resíduos sólidos se dará através das diretrizes do Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) das obras de instalação do terminal, a ser 

elaborado por equipe técnica devidamente qualificada para este fim, seguindo-se os 
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preceitos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, sob a Lei 12.305/2010 (BRASIL, 2010b). 

No canteiro de obras a ser instalado no terreno do empreendimento, os resíduos sólidos 

advindos diretamente das atividades de implantação, como Resíduos Sólidos da 

Construção Civil serão segregados, mediante a classificação da Resolução Conama nº 

307/2002 (BRASIL, 2002b): 

• Classe A: resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados. Exemplos: solo de 

terraplanagem, tijolos, blocos, telhas, material de demolição. 

• Classe B: recicláveis para outros destinações. Exemplos: plásticos, papel, papelão, 

metais, vidros, madeiras. 

• Classe C: resíduos para os quais não há tecnologia de aplicação economicamente 

viável desenvolvida. 

• Classe D: produtos perigosos decorrentes de processos construtivos. Exemplos: 

tintas, solventes, óleos, graxas. 

O acondicionamento respeitará os padrões exigidos na legislação vigente e se dará por 

pontos fixos de coleta posicionados em locais estratégicos do canteiro que facilitem a 

entrada de caminhões para recolhimento do material e encaminhamento a aterros 

sanitários apropriados ao recebimento deste tipo de material. Os contentores poderão ser 

moldados na própria obra em madeira, em formato de “baia”, ou então em estrutura fixa 

na forma de caçambas ou tambores metálicos, conforme mostra a Figura 41. 

Figura 41. Exemplos de modalidades de acondicionamento de resíduos da construção civil. (A) 
baias e (B) caçambas metálicas. 

 

Fonte: Adaptado de Nakamura (2019). 
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Já os resíduos sólidos urbanos, aqueles gerados em decorrência do uso de áreas comuns 

como refeitórios, alojamentos, sanitários e escritórios, serão acondicionados em 

contentores de menor volume, distribuídos na área do terreno, constituídos de material 

plástico de boa resistência e nas cores padronizadas pela Resolução Conama nº 275/2001, 

conforme resume a Tabela 17 (BRASIL, 2001). 

Tabela 17. Padrão de cores para contentores de resíduos sólidos. 

Cor Resíduo 

Azul Papel/Papelão 

Vermelho Plástico 

Verde Vidro 

Amarelo Metal 

Preto Madeira 

Marrom Orgânicos 

Cinza Não reciclável ou misturado 
Fonte: Brasil (2001). 

A coleta dos resíduos sólidos caracterizados como urbanos deverá ser realizada mediante 

cobertura da rede da prefeitura. Caso constatada a impossibilidade de coleta na região do 

empreendimento, será contratada empresa especializada para coleta e destinação final dos 

resíduos. A mesma prerrogativa se aplica ao caso de resíduos de grandes volumes, os quais 

serão coletados segundo a demanda do canteiro de obras. 

4.2.5 Cronograma físico-financeiro 

O cronograma físico-financeiro aborda separadamente as duas frentes de trabalho 

previstas para a implantação do empreendimento, a área onshore em suas três fases e 

porção ofshore devido as suas particularidades. As seções posteriores ilustram e detalham 

as atividades dispostas no cronograma e orçamento das obras. Ressalta-se que o 

cronograma e orçamentos aqui apresentados refletem o dimensionamento realizado à 

nível de projeto básico, os quais podem sofrer alterações quando o projeto proceder à nível 

executivo. As planilhas completas com o detalhamento dos custos encontram-se no ANEXO 

5. 
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4.2.5.1 Área onshore 

O cronograma da área onshore, tal qual resumido na Tabela 18, prevê o andamento das 

obras das Fases 1, 2 e 3 por 14 meses e 12 meses, com investimentos previstos de R$ 

176.624.002,97, R$146.423.791,68 e R$173.114.714,05, respectivamente. A conclusão das 

obras é prevista para os anos de 2022, 2025 e 2030. A Tabela 19 traz os serviços a serem 

efetuados. Já a Tabela 20 apresenta o cronograma diluído por serviços e fases do projeto. 

Tabela 18. Quadro resumo dos investimentos e duração das obras onshore. 

Fase Investimento inicial (R$) Duração Conclusão 

1 176.624.002,97 14 meses 2022 

2 146.423.791,68 12 meses 2025 

3 173.114.714,05 12 meses 2030 
Fonte: Hidrotopo Consultoria e Projetos.
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Tabela 19. Serviços e investimentos previstos em cada fase da implantação onshore. 

Índice Serviço 
Estimativa de custo (R$) 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 

1 Atividades preliminares 8.559.790,65 7.094.117,02 8.342.581,35 

2 Estudos ambientais e projetos de engenharia 6.131.515,24 4.461.638,40 5.180.892,03 

3 Preparação da área 1.859.165,41 1.503.805,44 1.582.944,84 

4 Reforço de solo/pavimentação/pátio/rede de drenagem 5.676.768,30 1.377.034,51 2.331.687,70 

5 Edificações 5.125.956,89 2.053.404,90 1.415.855,19 

6 Rede de esgoto/água potável e industrial/incêndio 8.484.237,10 4.788.102,10 5.433.402,10 

7 Instalações elétricas/dados/controle 3.936.516,42 1.885.949,00 2.600.200,50 

8 Equipamentos/sistemas e Tancagem 136.623.377,81 123.156.951,19 146.085.959,91 

9 Utilidades 226.675,16 102.789,12 141.190,42 

TOTAL 176.624.002,97 146.423.791,68 173.114.714,05 
Fonte: Hidrotopo Consultoria e Projetos. 

Tabela 20. Cronograma previsto para a implantação da infraestrutura onshore. 

Índice Serviço 
Mês 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Fase 1 
1 Atividades preliminares               
2 Estudos ambientais e projetos de engenharia               
3 Preparação da área               
4 Reforço de solo/pavimentação/pátio/rede de drenagem               
5 Edificações               
6 Rede de esgoto/água potável e industrial/incêndio               
7 Instalações elétricas/dados/controle               
8 Equipamentos/sistemas e Tancagem               
9 Utilidades               
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Índice Serviço 
Mês 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Fase 2 
1 Atividades preliminares               
2 Estudos ambientais e projetos de engenharia               
3 Preparação da área               
4 Reforço de solo/pavimentação/pátio/rede de drenagem               
5 Edificações               
6 Rede de esgoto/água potável e industrial/incêndio               
7 Instalações elétricas/dados/controle               
8 Equipamentos/sistemas e Tancagem               
9 Utilidades               

Fase 3 
1 Atividades preliminares               
2 Estudos ambientais e projetos de engenharia               
3 Preparação da área               
4 Reforço de solo/pavimentação/pátio/rede de drenagem               
5 Edificações               
6 Rede de esgoto/água potável e industrial/incêndio               
7 Instalações elétricas/dados/controle               
8 Equipamentos/sistemas e Tancagem               
9 Utilidades               

Fonte: Hidrotopo Consultoria e Projetos. 
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4.2.5.1.1 Atividades preliminares 

Envolve serviços preliminares e de preparação para o início das obras, como: limpeza do 

terreno com remoção de camada vegetal, instalação de canteiro de obras e estrutura de 

apoio, construção de base de gerenciamento das obras e levantamento topográfico 

planialtimétrico. A Tabela 21 resume as estimativas de custo desse serviço por fase. 

Tabela 21. Orçamento das atividades preliminares por fase do empreendimento. 

Serviço 
Estimativa de custo (R$) 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Limpeza mecânica de terreno com 
remoção de camada vegetal 

34.844,02 18.698,32 24.758,29 

Instalação do canteiro de obras. 
Alojamentos; Container TEU duplo com 
2 lavabos (6,00x4,88m) para 
administração, fiscalização e 
engenharia; 2 Contêineres TEU duplos 
com vestiários; Instalação provisórias de 
água; instalações provisórias de baixa 
tensão elétrica; barracão de obra para 
almoxarifado; barracão de obra para 
refeitório; barracão aberto para 
canteiro de obra; Placas de Obra em 
Chapas Galvanizada. 

528.480,74 R$ 297.857,41 297.857,41 

Administração local e gerenciamento de 
obras 

7.962.305,07 6.759.229,60 7.995.692,82 

Levantamento topográfico 
planialtimétrico 

34.160,81 18.331,69 24.272,83 

Fonte: Hidrotopo Consultoria e Projetos. 

4.2.5.1.2 Estudos ambientais e projetos de engenharia 

Engloba estudos ambientais decorrentes das condicionantes exigidas no processo de 

licenciamento ambiental, implantação de medidas compensatórias e elaboração de 

projetos de engenharia a nível executivo. A Tabela 22 resume as estimativas de custo desse 

serviço por fase. 
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Tabela 22. Orçamento dos estudos ambientais e projetos de engenharia por fase do 
empreendimento. 

Serviço 
Estimativa de custo (R$) 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Implementação de programas 
básicos ambientais, incluindo 
compensação ambiental 

4.062.400,55  3.379.614,80  3.997.846,41  

Projeto de arquitetura e 
complementares 

2.069.114,69  1.082.023,60  1.183.045,62  

Fonte: Hidrotopo Consultoria e Projetos. 

4.2.5.1.3 Preparação da área 

Inclui serviços de terraplanagem com regularização de cotas topográficas, remoção de 

entulho decorrente dos serviços preliminares e cercamento do perímetro da área de 

tancagem. A Tabela 23 resume as estimativas de custo desse serviço por fase do 

empreendimento. 

Tabela 23. Orçamento de atividades de preparação da área de implantação, por fase do 
empreendimento. 

Serviço 
Estimativa de custo (R$) 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Preparação de terreno e 
regularização de cota 
topográfica - incluindo remoção 
do entulho 

1.519.250,00 1.266.730,00 1.438.125,00 

Cercamento de área com base 
do muro em blocos de concreto 
até altura de 0,50m, com tela 
metálica e estabilizado com 
tensores - H=2,50m 

339.915,41 237.075,44 144.819,84 

Fonte: Hidrotopo Consultoria e Projetos. 

4.2.5.1.4 Reforço de solo/pavimentação/pátio/rede de drenagem 

Atividades que envolvem a pavimentação de áreas de circulação internas na área do 

terminal, pátios de manobra e descarga e áreas de pátio pré-gate, ou seja, anteriores às 

portarias do terminal. A Tabela 24 resume as estimativas de custo desse serviço por fase 

do empreendimento. 
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Tabela 24. Orçamento de atividades de reforço e pavimentação da área de implantação, por fase 
do empreendimento. 

Serviço 
Estimativa de custo (R$) 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Pavimento de concreto com 
forma deslizante - concreto 
usinado, areia e brita comerciais 

4.296.170,46 1.377.034,51 2.331.687,70 

Pavimentação leve da área de 
pátio pré-gate 

1.380.597,84 - - 

Fonte: Hidrotopo Consultoria e Projetos. 

4.2.5.1.5 Edificações 

Inclui a construção de todas as edificações principais e de apoio previstas no projeto de 

implantação e áreas cobertas, tais como: prédio administrativo, cobertura do pátio de 

carga/descarga, oficina, laboratório de análises, portarias, dentre outros. A Tabela 25, a 

Tabela 26 e Tabela 27 resumem as estimativas de custo desse serviço nas Fase 1, 2 e 3 do 

empreendimento, respectivamente. 

Tabela 25. Orçamento de construção de edificações de apoio na área de implantação previstas 
para a Fase 1. 

Serviço Custo (R$) 

Edificação para instalações administrativas, de controle, 
vestiários e refeitório: Construção com estrutura de concreto 
pré-moldado com fechamento em alvenaria. Cobertura com 
estrutura metálica com telhas metálicas trapezoidais pré-
pintadas de fábrica na cor branca, em duas águas. Fechamento 
de beiras e platibandas com telhas metálicas trapezoidais pré-
pintadas de fábrica na cor branca. Portas e janelas externas com 
tipologia alumínio com vidro simples. Banheiros revestidos com 
cerâmica branca, cuba e vaso. Sistema de tratamento de esgoto 
(ETE) em PRFV. 

2.014.578,09  

Edificação para instalações de Laboratório de Amostras e Oficina: 
Construção com estrutura de concreto pré-moldado e 
fechamentos em alvenaria convencional. Cobertura com 
estrutura metálica e com telhas metálicas trapezoidais pré-
pintadas de fábrica na cor branca, em duas águas. Fechamento 
de beiras e platibandas com telhas metálicas trapezoidais pré-
pintadas de fábrica na cor branca. 

 141.524,78  
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Serviço Custo (R$) 

Guarita de Acesso Interno: Construção com estrutura de 
concreto pré-moldado e fechamentos em alvenaria convencional. 
Cobertura com estrutura metálica e com telhas metálicas 
trapezoidais pré-pintadas de fábrica na cor branca, em duas 
águas. Fechamento de beiras e platibandas com telhas metálicas 
trapezoidais pré-pintadas de fábrica na cor branca.  Banheiro 
revestido com cerâmica branca, cuba e vaso. 

105.090,06  

Guaritas Gates de Entrada e Saída: Construção com estrutura de 
concreto pré-moldado e fechamentos em alvenaria convencional. 
Cobertura com estrutura metálica e com telhas metálicas 
trapezoidais pré-pintadas de fábrica na cor branca, em duas 
águas. Fechamento de beiras e platibandas com telhas metálicas 
trapezoidais pré-pintadas de fábrica na cor branca.  Banheiro 
revestido com cerâmica branca, cuba e vaso. Estrutura para 
instalação de balanças nos dois gates. 

506.289,47  

Cobertura metálica para Plataforma de Carregamento para Carga 
e Descarga com 10 Pontes: Construção edificada em estrutura 
metálica. Cobertura com estrutura metálica e com telhas 
metálicas trapezoidais pré-pintadas de fábrica na cor branca, em 
duas águas. Fechamento de beiras e platibandas com telhas 
metálicas trapezoidais pré-pintadas de fábrica na cor branca. 

2.358.474,49  

Fonte: Hidrotopo Consultoria e Projetos. 

Tabela 26. Orçamento de construção de edificações de apoio na área de implantação previstas 
para a Fase 2. 

Serviço Custo (R$) 

Ampliação das Guaritas com dois novos Gates, sendo 01 de 
Entrada e 01 de Saída: Construção com estrutura de concreto 
pré-moldado e fechamentos em alvenaria convencional. 
Cobertura com estrutura metálica e com telhas metálicas 
trapezoidais pré-pintadas de fábrica na cor branca, em duas 
águas. Fechamento de beiras e platibandas com telhas metálicas 
trapezoidais pré-pintadas de fábrica na cor branca.  Banheiro 
revestido com cerâmica branca, cuba e vaso. Estrutura para 
instalação de balanças nos dois gates. 

 637.549,71 

Cobertura metálica para Plataforma de Carregamento para Carga 
e Descarga com 10 Pontes: Construção edificada em estrutura 
metálica. Cobertura com estrutura metálica e com telhas 
metálicas trapezoidais pré-pintadas de fábrica na cor branca, em 
duas águas. Fechamento de beiras e platibandas com telhas 
metálicas trapezoidais pré-pintadas de fábrica na cor branca. 

1.415.855,19 

Fonte: Hidrotopo Consultoria e Projetos 
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Tabela 27. Orçamento de construção de edificações de apoio na área de implantação previstas 
para a Fase 3. 

Serviço Custo (R$) 

Cobertura metálica para Plataforma de Carregamento para Carga 
e Descarga com 10 Pontes: Construção edificada em estrutura 
metálica. Cobertura com estrutura metálica e com telhas 
metálicas trapezoidais pré-pintadas de fábrica na cor branca, em 
duas águas. Fechamento de beiras e platibandas com telhas 
metálicas trapezoidais pré-pintadas de fábrica na cor branca. 

1.415.855,19 

Fonte: Hidrotopo Consultoria e Projetos. 

4.2.5.1.6 Rede de esgoto/água potável e industrial/incêndio 

Compreende a implantação de sistema de tratamento de esgotos de origem sanitária e 

industrial, rede de distribuição interna de água potável para consumo dos colaboradores e 

em processos industriais e sistema de combate a incêndio nas áreas comuns do terminal, 

parque de armazenagem e áreas de carga/descarga de produtos. A Tabela 28 resume as 

estimativas de custo desse serviço por fase do empreendimento. 

Tabela 28. Orçamento de redes de esgoto/água e de combate à incêndio na área de implantação 
previstas, por fase do empreendimento. 

Serviço 
Estimativa de custo (R$) 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Rede de e estação de tratamento de 
esgoto, (Considerando sistema de Slop 
Oil 01) 

1.561.602,10 1.561.602,10 1.561.602,10 

Rede de Água Potável, reservatório de 
água potável 

161.325,00  - - 

Sistema de Combate Incêndio. Rede 
de Água e LGE(líquido gerador de 
espuma), composta por reservatório, 
bombas de captação, hidrantes com 
abrigos, canalização e todos os 
acessórios inerentes ao 
funcionamento. 

 6.761.310,00  3.226.500,00 3.871.800,00 

Fonte: Hidrotopo Consultoria e Projetos 

4.2.5.1.7 Instalações elétricas/dados/controle 

Instalação de rede de distribuição de energia nas áreas de pátios, circulação, carregamento 

e tancagem, bem como sistema de telefonia e cabeamento, sistemas de segurança e 
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sistema de automação de bombas e equipamentos de controle das operações. A Tabela 29 

resume as estimativas de custo desse serviço por fase do empreendimento. 

Tabela 29. Orçamento da instalação de rede elétrica, de dados e de controle na área de 
implantação, por fase do empreendimento. 

Serviço 
Estimativa de custo (R$) 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Distribuição de rede elétrica e de 
iluminação das áreas de pátio, 
circulação, carregamento e 
tancagem 

3.057.641,72 1.465.070,00 2.019.550,00 

Sistema de Segurança. 
Infraestrutura, cabeamento e mão 
de obra. 

131.999,70 63.215,50 87.115,50 

Sistema de atomação. Centro de 
controle de praça de bombas / CCM 

358.500,00 171.602,00 236.610,00 

Instalação do sistema de segurança 
elétrico. Infraestrutura, 
equipamentos, cabeamento, e mão 
de obra para instalação e teste. 

388.375,00 186.061,50 256.925,00 

Fonte: Hidrotopo Consultoria e Projetos 

4.2.5.1.8 Equipamentos/sistemas e Tancagem 

Compreende a aquisição de equipamentos como bombas, pontes de transferência de 

granéis líquidos, instalação de dutos, tanques de aço carbono e construção das bacias e 

diques de contenção que comporão a estrutura de tancagem do terminal. A Tabela 30, a 

Tabela 31 e Tabela 32 resumem as estimativas de custo desse serviço nas Fase 1, 2 e 3 do 

empreendimento, respectivamente. 

Tabela 30. Orçamento de construção da estrutura de tancagem na área de implantação previstas 
para a Fase 1. 

Serviço Custo (R$) 

Praça de Bombas 01 1.015.750,00 

Praça de Bombas 02 1.015.750,00 

Praça de Bombas 03 1.015.750,00 

Tanques de aço-carbono com Teto Flutuante com Flutuador na 
Periferia - Pontão Convencional (Pontoon Floating-Roof), com 
fundação, V = 5.000 m³ 

52.987.256,00 
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Serviço Custo (R$) 

Tanques de aço-carbono com Teto Flutuante com Flutuador na 
Periferia - Pontão Convencional (Pontoon Floating-Roof), com 
fundação, V = 15.000 m³ 

68.126.472,00 

Linhas de dutos para granéis líquidos, incluindo suportes e 
acessórios 

2.529.331,32 

Diques das bacias de contenção 01 e 02 em terra. Seção plana no 
topo com 60cm para circulação. Cada bacia conta com 
subdivisões de diques intermediários entre os tanques com 
altura de 45cm. Rampas de concreto para circulação entre os 
diques intermediários. Escadas metálicas para acessos as bacias 
de contenção. 

901.712,58 

Equipamentos Pontes para operação de carregamento e 
descarregamento. 5 plataformas com 2 posições operacionais (10 
postos simultâneos com um veículo de cada lado) munidos com 
sistemas "bottom loading" e "top loading". 

8.561.577,50 

Balanças Rodoviárias com base em fosso e infraestrutura de 
concreto armado. 

469.778,40 

Fonte: Hidrotopo Consultoria e Projetos. 

Tabela 31. Orçamento de construção da estrutura de tancagem na área de implantação previstas 
para a Fase 2. 

Serviço Custo (R$) 

Praça de Bombas 04 1.015.750,00 

Tanques de aço-carbono com Teto Flutuante com Flutuador na 
Periferia - Pontão Convencional (Pontoon Floating-Roof), com 
fundação, V = 5.000 m³ 

15.139.216,00 

Tanques de aço-carbono com Teto Flutuante com Flutuador na 
Periferia - Pontão Convencional (Pontoon Floating-Roof), com 
fundação, V = 10.000 m³ 

30.278.432,00 

Tanques de aço-carbono com Teto Flutuante com Flutuador na 
Periferia - Pontão Convencional (Pontoon Floating-Roof), com 
fundação, V = 15.000 m³ 

68.126.472,00 

Linhas de dutos para granéis líquidos, incluindo suportes e 
acessórios 

2.184.057,52 

Diques das bacias de contenção 01 e 02 em terra. Seção plana no 
topo com 60cm para circulação. Cada bacia conta com 
subdivisões de diques intermediários entre os tanques com 
altura de 45cm. Rampas de concreto para circulação entre os 
diques intermediários. Escadas metálicas para acessos as bacias 
de contenção. 

806.298,77 

Equipamentos Pontes para operação de carregamento e 
descarregamento. 3 plataformas com 2 posições operacionais (6 
postos simultâneos com um veículo de cada lado) munidos com 
sistemas "bottom loading". 

5.136.946,50 

Balanças Rodoviárias com base em fosso e infraestrutura de 
concreto armado. 

469.778,40 

Fonte: Hidrotopo Consultoria e Projetos. 
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Tabela 32. Orçamento de construção da estrutura de tancagem na área de implantação previstas 
para a Fase 3. 

Serviço Custo (R$) 

Praça de Bombas 05 1.015.750,00  

Tanques de aço-carbono com Teto Flutuante com Flutuador na 
Periferia - Pontão Convencional (Pontoon Floating-Roof), com 
fundação, V = 5.000 m³ 

30.278.432,00  

Tanques de aço-carbono com Teto Flutuante com Flutuador na 
Periferia - Pontão Convencional (Pontoon Floating-Roof), com 
fundação, V = 10.000 m³ 

30.278.432,00  

Tanques de aço-carbono com Teto Flutuante com Flutuador na 
Periferia - Pontão Convencional (Pontoon Floating-Roof), com 
fundação, V = 15.000 m³ 

75.696.080,00  

Linhas de dutos para granéis líquidos, incluindo suportes e 
acessórios 

2.697.953,41  

Diques das bacias de contenção 01 e 02 em terra. Seção plana no 
topo com 60cm para circulação. Cada bacia conta com 
subdivisões de diques intermediários entre os tanques com 
altura de 45cm. Rampas de concreto para circulação entre os 
diques intermediários. Escadas metálicas para acessos as bacias 
de contenção. 

982.366,00 

Equipamentos Pontes para operação de carregamento e 
descarregamento. 3 plataformas com 2 posições operacionais (6 
postos simultâneos com um veículo de cada lado) munidos com 
sistemas "bottom loading". 

5.136.946,50  

Fonte: Hidrotopo Consultoria e Projetos. 

4.2.5.1.9 Utilidades 

Abrange a realização de serviços complementares decorrentes do andamento das obras ou 

posteriores a elas, como atividades de limpeza de detritos/entulho e serviços de 

paisagismo e urbanismo. A Tabela 33 resume as estimativas de custo desse serviço por fase 

do empreendimento. 

Tabela 33. Orçamento de execução de serviços de limpeza e paisagismo, por fase do 
empreendimento. 

Serviço 
Estimativa de custo (R$) 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Limpeza e destinação dos detritos 
gerados pela obra. 

95.600,00 35.850,00 35.850,00 

Urbanização e Paisagismo - Grama 
leiva, mão de obra para plantação, 
substrato de base e vegetação 
ornamental. 

131.075,16 66.939,12 105.340,42 

Fonte: Hidrotopo Consultoria e Projetos 
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4.2.5.2 Área offshore 

O custo total de investimento na infraestrutura offshore considerando-se um navio 

Suezmax, de maior porte e calado, é de R$ 371.479.521,66 ou USD 82.551.004,81, segundo 

resumido na Tabela 34, a qual apresenta os principais serviços a serem executados nesta 

frente de trabalho do projeto. A fase de implantação da infraestrutura offshore que tem 

duração prevista de 20 meses, conforme detalhado na Tabela 35. 

Tabela 34. Serviços e investimentos previstos em cada fase da implantação offshore. 

Índice Serviços Total (R$) Total (USD) 

1 Dutos subterrâneos: instalação e 
aquisição de materiais 

7.506.523,00 1.668.116,22 

2 Casa de máquinas: construção da 
infraestrutura e aquisição de 
equipamentos 

5.868.728,50 1.304.161,89 

3 Dutos Submarinos e Monoboia: 
instalação, aquisição de 
equipamentos e montagem 

311.234.936,00 69.163.319,11 

4 Áreas de estocagem e embarque 9.200.000,00 2.044.444,44 

5 Contingência 16.690.509,38 3.709.002,08 

6 Projeto Executivo 3.289.323,75 730.960,83 

7 Administração 17.689.501,03 3.931.000,23 

TOTAL 371.479.521,66 82.551.004,81 

Fonte: Hidrotopo Consultoria e Projetos
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Tabela 35. Cronograma previsto para a implantação da infraestrutura offshore. 

Índice Serviço 
Mês 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 Projeto de implantação                     

2 Aquisição da monoboia                     

3 Recebimento da monoboia                     

4 Aquisição de tubos e perfis metálicos                     

5 Recebimento dos tubos revestidos de concreto                     

6 
Recebimento de tubos e perfis metálicos sem 
revestimento 

              
      

7 Instalação do canteiro de obras                     

8 
Dutos subterrâneos: instalação do trecho entre 
tancagem e casa de máquinas 

              
      

9 Casa de máquinas: obras civis                     

10 
Casa de máquinas: montagem de componentes 
eletromecânicos 

              
      

11 
Dutos subterrâneos: instalação do trecho entre 
casa de máquinas e a orla de Pitimbu 

              
      

12 
Dutos submarinos: instalação do trecho entre a 
orla de Pitimbu e o PLEM 

              
      

13 Testes hidrostáticos                     

14 Desmobilização                     

15 Monoboia: pré-lançamento das linhas                      

16 Monoboia: reboque-Hook Up-Ajuste                     

17 Monoboia: instalação de mangotes e Hawser                     

18 Comissionamento                     

19 Operação                     
Fonte: Hidrotopo Consultoria e Projetos.  
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4.2.5.2.1 Dutos subterrâneos 

Essa fase engloba as atividades de preparação do terreno, aquisição de material, 

montagem e soldagem da tubulação que parte da área de tancagem até a casa de 

máquinas, posicionada na orla de Pitimbu. A Tabela 36 resume as estimativas de custo 

desse serviço. 

Tabela 36. Estimativas de custo das atividades ligadas à instalação dos dutos subterrâneos. 

Atividade Valor total (R$) 

Escavação em seção trapezoidal, com 1,70 metros de 
profundidade, 2,00 metros na base menor (inferior), 
3,70 metros na base maior (superior). 

174.726,48 

Regularização de fundo de vala com soquete 27.047,44 

Reaterro e compactação manual de vala por 
apiloamento com soquete. 

14.323,97 

Reaterro manual de vala. 15.870,08 

Aquisição de 1.800 metros de tubulação 16” e 1.200 
metros de tubulação 12” e acessórios. 

3.311.028,00 

Montagem e soldagem das cinco linhas de tubulação (3 
de 16’’ e 2 de 12’’) 

3.963.528,00 

TOTAL 7.506.523,97 

Fonte: Hidrotopo Consultoria e Projetos. 

4.2.5.2.2 Casa de máquinas 

Envolve os custos relacionados às obras civis da casa de máquinas como preparação do 

terreno, construção da edificação principal e sistemas de controle, assim como a aquisição 

e montagem de bombas, sistemas elétricos, sistemas hidráulicos e demais componentes 

eletromecânicos. A Tabela 37 resume as estimativas de custo desse serviço. 

Tabela 37. Estimativas de custo das atividades ligadas à construção da casa de máquinas. 

Atividade Valor total (R$) 

Serviços preliminares: capina e limpeza de terreno, 
escarificação, escavação e remoção de terra, sondagem, 
topografia, muro divisório, chapisco, encascalhamento. 

94.051,33 

Construção do prédio de controle com três pavimentos, área 
construída de 210 m2, ocupando área do terreno de 70 m2 (5 
metros de largura por 14 metros de comprimento). 

492.376,50 
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Bacia de contenção e bases para instalação de bombas: 
regularização de superfície e concretagem. 

173.255,80 

Aquisição de equipamentos e materiais: 12 conjuntos de 
bombas, tubos, conexões e acessórios. 

2.292.176,65 

Serviços de elétrica e mecânicos: fabricação, montagem e 
soldagem das tubulações, envolvendo a fabricação e instalação 
de spools e de 12 bombas centrífugas. 

2.817.546,00 

TOTAL 5.869.406,28 
Fonte: Hidrotopo Consultoria e Projetos. 

4.2.5.2.3 Dutos submarinos 

Compreende a orçamentação da implementação do trecho de dutos que sai da casa de 

máquinas e vai até a monoboia, aproximadamente 16 km da linha de costa. Os custos 

contemplam a aquisição do material e sua instalação, conforme resume a Tabela 38. 

Tabela 38. Estimativas de custo das atividades ligadas à implantação dos dutos submarinos. 

Atividade Valor total (R$) 

Aquisição da tubulação: tubulação de aço API 5L, Gr B, schedule 
40, com diâmetro de 16”, totalizando assim 48.000 metros de 
extensão, divididos em três tomadas. 

44.932.320,00 

Aquisição dos acessórios 2.246.616,00 

Lançamento dos dutos submarinos e PLEM: balsa de 
lançamento de dutos com tensionador e stinger, balsa 
guindaste para instalação do PLEM e dos spools, duas balsas 
para transporte de tubos, três rebocadores oceânicos (1 
rebocador para reposicionamento de âncoras da balsa de 
lançamento, 1 rebocador com as balsas de transporte de tubos 
e 1 rebocador com a balsa guindaste), embarcação de mergulho 
com equipamentos para mergulho até 30 m e duas câmaras 
hiperbáricas, traineira de apoio aos serviços de mergulho, 
lancha rápida, embarcação com trenching machine para 
enterramento dos dutos, pulling machine para o shore 
approach dos dutos (puxada dos dutos para a praia e 
100 Conjuntos de boias cilíndricas para flutuação dos dutos de 
shore approach. 

169.344.000,00 

TOTAL 216.522.936,00 

Fonte: Hidrotopo Consultoria e Projetos. 

4.2.5.2.4 Monoboia 

Envolve os custos associados à aquisição, transporte e instalação da monoboia em alto mar, 

juntamente dos seus acessórios e instalações de suporte como âncoras, mangotes 
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equipamentos de reboque e embarcações de apoio. A Tabela 39 resume as estimativas de 

custo desse serviço. 

Tabela 39. Estimativas de custo das atividades ligadas à implantação da monoboia. 

Atividade Valor total (R$) 

Aquisição da monoboia 81.000.000,00 

Transporte China-Brasil 2.250.000,00 

Pré-lançamento das linhas de ancoragem: uso de um AHTS 18.000 HP ou 
similar com capacidade mínima 160 ton Bollard Pull, juntamente com equipe 
mergulho raso. 

5.760.000,00 

Preparação da monoboia, reboque, hook up das linhas de ancoragem e 
ajuste das pré-trações: uso de um AHTS de 12.000 HP ou similar, com 
capacidade mínima de 90 t Bollard Pull, juntamente com rebocador 
portuário e equipe de mergulho raso. 

3.825.000,00 

Montagem e instalação das linhas de mangotes submarinos: uso de um 
AHTS DP com potência de 12.000 HP, convés de dimensões 45mx15m, dois 
cabrestantes à ré, dois tugger winches 15 t na parte à vante do deck, barco 
de serviço, guindaste à meia nau 1 t @15m e equipe de mergulho raso. 

653.000,00 

Montagem e instalação das linhas de mangotes flutuantes e do Hawser: 
utilização de um AHTS DP com potência de 12.000 HP, convés de dimensões 
45mx15m, dois cabrestantes à ré, dois tugger winches 15 t na parte à vante 
do convés, barco de serviço, guindaste à meia nau 1 t @15m. Será utilizado 
juntamente um LHV (Line Handling Vessel) e equipe de mergulho raso. 

1.224.000,00 

TOTAL 94.712.000,00 

Fonte: Hidrotopo Consultoria e Projetos. 

4.2.5.2.5 Áreas de estocagem e embarque 

Segundo já mencionado nesta seção, há necessidade de se possuir uma área de 

aproximadamente 20.000 m2 para estocagem de materiais e equipamentos. De acordo 

com o cronograma previsto para implantação do projeto, essa área deve estar disponível 

por 16 meses, período para mobilização do canteiro, armazenagem, instalação dos dutos, 

instalação da monoboia e desmobilização do canteiro. O valor estimado da área pelo 

período é de R$ 1,2 milhões ou US$ 267.000,00. 

Da mesma forma, há a necessidade de uma área para servir de embarque dos materiais e 

equipamentos. Considerando-se que tal área estaria localizada a aproximadamente 60 

quilômetros do terminal, e seria utilizada por 16 meses, orçou-se um custo de R$ 8,0 

milhões, que corresponde a USD 1,777 milhões. 
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4.2.5.3 Investimento global 

Levando-se em consideração o que foi apresentado até aqui, tem-se o investimento total 

do empreendimento, que inclui as porções onshore e offshore do empreendimento em 

suas três fases distintas, segundo ilustrado na Tabela 40. 

Tabela 40. Quadro resumo do investimento total previsto na implantação do Terminal Portuário 
Tabulog. 

Porção Fase Investimento inicial (R$) Duração Conclusão 

Onshore 

1 R$ 176.624.002,97 14 meses 2022 

2 R$ 146.423.791,68 12 meses 2025 

3 R$ 173.114.714,05 12 meses 2030 

Offshore  

Navio Suezmax 
- R$ 371.479.521,66 20 meses 2022 

TOTAL INFRAESTRUTURA (R$) R$ 867.642.030,36 

Compensações ambientais e  

Projetos complementares (R$) 
R$ 12.000.000,00 

TOTAL GERAL (R$) R$ 879.642.030,36 

Fonte: Hidrotopo Consultoria e Projetos. 
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5. DADOS DA OPERAÇÃO 

5.1 CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS 

Conforme descrito nos capítulos de dados do empreendimento e dados do projeto, as 

operações de navios no Terminal Portuário Tabulog ocorrerão em uma monoboia offshore 

localizada no ponto SIRGAS 2000 UTM Zona 25S coordenadas 315.788,7 m Oeste 

9.171.438,2 m Sul, com meridiano central 33°W, e profundidade natural de 22,0 m. Já as 

operações onshore, para a expedição ou recebimento no terminal das cargas operadas nos 

navios, serão realizadas em área localizada na região central da Praia de Pitimbu, entre as 

localidades da Praia Azul e a ponta do Farol, exclusivamente pelo modal rodoviário. 

Neste capítulo, é realizada uma descrição geral das operações projetadas no terminal e, 

nas subseções a seguir, são descritas, com maior detalhamento de informações, as 

operações para cada tipo de movimentação, contemplando o fluxo completo das 

movimentações projetadas para o terminal. 

A monoboia prevista no projeto será implantada com sistema tipo CALM (Catenary Anchor 

Leg Mooring), que consiste em um flutuante ancorado ao leito do mar por uma ou mais 

amarras elásticas, acopladas a uma plataforma giratória que é montado no topo da 

monoboia, permitindo assim, a conexão com tubulações que irão se acoplar aos navios. 

Esta estrutura será alimentada por painéis solares, conectados à monoboia. 

O sistema permite uma ampla gama de usos, possibilitando a movimentação de produtos 

como óleos combustíveis, gasolina C, diesel, gasolina de aviação, etanol, biodiesel, gás 

liquefeito de petróleo e gás natural de petróleo, bem como pode ser utilizado para o 

fornecimento de insumos de bordo, como água e óleo diesel marítimo, ou para o 

abastecimento dos navios nela ancorados com óleo combustível. A vazão máxima de 

transferência do sistema é de 50.000 m³/dia por duto. 

Mediante o acesso dos navios à área operacional onde estará localizada a monoboia, 

delimitada por um raio de 500 m, será realizado o processo de ancoragem e amarração do 

cabo dos navios à plataforma de amarração da monoboia. Para tanto, os navios contarão 
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com o suporte de lanchas rápidas e barcos de serviço com guinchos que auxiliarão no 

lançamento e conexão de mangotes, além de um rebocador na função de pullback, com 

capacidade de ao menos 40 toneladas de bollard pull. 

Cabe ressaltar que dentro desta área de 500 m de raio, tendo a monoboia como ponto 

central, não será possível a realização de outras atividades além das atividades portuárias. 

Além disso, dentro desta área é previsto um raio de 350 m para o posicionamento e 

estabilização dos navios atracados. 

Cada operação contará com um capitão de manobras qualificado para operar na monoboia, 

podendo também prestar assistência em possíveis emergências. Por questão de segurança, 

conforme padrão determinado para este tipo de operação, ao entorno das embarcações 

será posicionada uma barreira flutuante, de modo que, em eventual vazamento de líquidos 

durante a operação, não haja dissipação.  

A partir do momento em que os tanques do navio são conectados às válvulas dos dutos na 

monoboia pelos mangotes, e as operações são autorizadas, inicia-se o processo de 

recebimento ou expedição dos produtos nos tanques. O parque de tancagem do Terminal, 

de onde a carga será expedida pelo modal rodoviário ou marítimo, será implantado de 

maneira faseada, mais especificamente em três etapas, e a capacidade estática de 

recepção destas estruturas influenciará nas características dos navios a serem recebidos, 

embora projete-se uma demanda constante ao longo do projeto. 

Na fase 1, serão 10 tanques em operação, sendo 3 para Gasolina (25.000 m³), 3 para 

Biocombustível (15.000 m³) e 4 para Diesel (40.000 m³). Na fase 2, serão adicionados mais 

7 tanques, sendo 2 para Gasolina (15.000 m³), 2 para Biocombustível (30.000 m³) e 3 para 

Diesel (30.000 m³). Por fim, na fase 3 serão adicionados 8 tanques, sendo 2 para Gasolina 

(15.000 m³) e 6 para Diesel (75.000 m³). A capacidade estática do parque de tancagem do 

terminal, portanto, será de 80.000 m³ na fase 1, 155.000 m³ na fase 2, e 245.000 m³ na fase 

3. 
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A movimentação dos produtos dos tanques para os navios (operações de embarque), para 

os pontos de carga de caminhões, e entre tanques será realizada por meio da praça de 

bombeamento, a ser implantada na casa de máquinas, em área de 450 m² junto à praia de 

Pitimbu. Já no caso das operações de desembarque de navios, a carga será bombeada pela 

própria praça de bombas do navio em direção aos tanques. 

Os produtos serão transportados entre o parque de tancagem por dutos subterrâneos até 

a monoboia, que estará localizada a aproximadamente 16 km da costa. Já a recepção e 

expedição em terra se dará por modal rodoviário. 

Os caminhões acessarão o Terminal por meio de quatro portarias reversíveis, e serão 

direcionados para as áreas de estacionamento, com capacidade para 26 caminhões, ou 

para a área de carga e descarga de produtos, coberta por estruturas metálicas e com 

capacidade de atendimento de até 22 caminhões simultâneos. 

Nas seções a seguir, são detalhadas as características das operações de desembarque de 

combustíveis dos navios, e as operações de embarque de etanol. 

5.1.1 Desembarque de combustíveis 

O desembarque de combustíveis engloba os seguintes produtos: óleos combustíveis, 

gasolina C, diesel e gasolina de aviação. Conforme citado anteriormente, para o 

desembarque dos produtos movimentados, na fase inicial, haverá um total de 7 tanques, 

com capacidade total de 65.000 m³. 

Na fase 2, o projeto prevê um total de 12 tanques com capacidade estática de 110.000 m³ 

para o armazenamento dos produtos movimentados no sentido de desembarque dos 

navios. Já na fase 3, o empreendimento terá um total de 20 tanques destinados ao 

desembarque de combustíveis, com capacidade estática de 200.000 m³. 

A demanda por desembarque de combustíveis no terminal é constante ao longo de todo o 

projeto. No entanto, a ampliação da infraestrutura de tancagem permite que sejam 
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descarregados lotes maiores no terminal, tornando-o mais atrativo para navios de maior 

porte, o que otimiza as operações sob o ponto de vista operacional e de custos. 

Conforme indicado pela da Associação Mundial para a Infraestrutura de Transportes 

Aquaviários (PIANC, 2014), a capacidade de bombeamento dos navios-tanque é 

dimensionada para que as operações ocorram no intervalo de 24 horas, de modo que as 

descargas dos navios devem seguir este padrão, resguardando-se a capacidade máxima de 

fluxo dos dutos de 100.000 m³/dia, no fluxo de desembarque. 

Considera-se um acréscimo médio de 10 horas ao tempo operacional, levando-se em conta 

o tempo inoperante pré-operação (manobra, ancoragem e amarração do navio à boia, e 

liberação das operações pelos órgãos anuentes e pelos representantes do Terminal e da 

mercadoria movimentada) e tempo inoperante pós-operação (liberação para a 

desatracação, desamarração, desancoragem e manobra). O valor adotado para tal 

premissa corresponde à média dos tempos inoperantes nas operações de granéis líquidos 

nos terminais portuários brasileiros em 2020, conforme a base de dados do Estatístico 

Aquaviário da ANTAQ (2020). 

Na fase 1 do Terminal, as embarcações utilizadas nas operações de desembarque de 

combustíveis serão das classes Panamax, Aframax e Suezmax, com lote médio de 

aproximadamente 54.000 m³. As embarcações atracarão à monoboia uma vez a cada 15 

dias, e ficarão atracadas por aproximadamente 24 horas. No caso de atracação de navios 

da classe Suezmax e Aframax, espera-se que façam pelo menos mais uma escala em portos 

na costa brasileira. 

As características destas embarcações, já apresentadas neste Estudo, são resumidas na 

Tabela 41, demonstrando que a profundidade natural do local onde a monoboia será 

implantada é compatível com o recebimento de tais embarcações. 

Tabela 41. Resumo das características dos navios que descarregarão combustíveis. 

Classe TPB Calado (m) 

Panamax 80.000 14,2 

Aframax 120.000 15,0 
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Classe TPB Calado (m) 

Suezmax 165.000 17,1 

Fonte: Hidrotopo Consultoria e Projetos. 

Na fase 2, projeta-se o recebimento apenas de navios das classes Aframax e Suezmax para 

o desembarque de combustíveis, com lote médio de 72.000 m³ atracando à monoboia a 

cada 20 dias, e desatracando após cerca de 30 horas. Assim como na fase 1, espera-se que 

os navios façam mais uma escala em portos brasileiros, especialmente os da classe 

Suezmax. 

Na fase 3 também são projetados apenas navios das classes Aframax ou Suezmax para as 

operações de desembarque de combustíveis, com lote médio de 107.000 m³, atracando à 

monoboia uma vez a cada 30 dias. Estas embarcações devem permanecer atracadas, na 

média, por aproximadamente 36 horas, e os navios da classe Suezmax devem realizar uma 

escala adicional na costa brasileira. 

Após a autorização para a partida dos navios, o processo de desatracação ocorre de forma 

análoga à atracação. A carga descarregada para o parque de tancagem, por sua vez, tem 

um giro médio de 15 dias, expedindo a carga para caminhões tanque nas baias já descritas 

anteriormente. 

Para o escoamento dos 1.307.250 m³ anuais projetados para o desembarque de 

combustíveis, estima-se um fluxo de aproximadamente 32.700 caminhões-tanque por ano, 

com lote médio de 40 m³ cada. Este montante equivale a um fluxo de aproximadamente 

90 caminhões por dia, distribuindo os combustíveis desembarcados no Terminal para a 

região. 

5.1.2 Embarque de etanol 

No que diz respeito às operações de embarque no Terminal, serão realizadas operações de 

etanol. Na primeira fase do projeto, serão instalados 3 tanques para biocombustível, com 

capacidade estática total de 15.000 m³. Já na fase 2, o projeto prevê a implantação de mais 

dois tanques de 15.000 m³ de capacidade cada, totalizando 5 tanques disponíveis para 
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biocombustíveis, com capacidade estática de 45.000 m³, o que não deve ser alterado na 

fase 3. 

O etanol operado no Terminal será recebido através de caminhões-tanque, com lote médio 

de 40 m³. Para embarcar os 405.500 m³ projetados anualmente para o Terminal, ao longo 

de todo o horizonte de planejamento, será observado um fluxo de aproximadamente 

10.100 caminhões/ano, e aproximadamente 28 caminhões/dia. 

As operações de embarque de etanol no Terminal Portuário Tabulog, na primeira fase do 

projeto, serão realizadas principalmente para navios da classe Handysize, com lote médio 

de 11.000 m³, que atracarão à monoboia uma vez a cada 10 dias. Nas fases 2 e 3, atracarão 

no Terminal navios das classes Handysize e Handymax, a cada 30 dias, carregando lotes 

médios de 33.000 m³. 

As características destas embarcações são resumidas na Tabela 42, evidenciando-se que 

não haverá qualquer empecilho quanto à profundidade natural do local onde a monoboia 

será implantada para o seu recebimento. 

Tabela 42. Resumo das características dos navios que carregarão etanol. 

Classe TPB Calado (m) 

Handysize 35.000 11,0 

Handymax 60.000 13,0 

Fonte: Hidrotopo Consultoria e Projetos. 

A infraestrutura dutoviária e a praça de bombas do Terminal foi dimensionada de modo a 

possibilitar o carregamento destas embarcações em até 14 horas, situação superior às 

recomendações mínimas da PIANC (2014) de 36 horas. Assim, projeta-se que as atracações 

obedecerão a um tempo médio de 24 horas, considerando o tempo inoperante pré-

operação (manobra, ancoragem e amarração do navio à boia, e liberação das operações 

pelos órgãos anuentes e pelos representantes do Terminal e da mercadoria movimentada) 

e tempo inoperante pós-operação (liberação para a desatracação, desamarração, 

desancoragem e manobra), que totalizam cerca de 10 horas. 
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5.2 ESTIMATIVA DE GERAÇÃO DE EMPREGOS DIRETOS E INDIRETOS 

Em se tratando da estimativa de geração de empregos diretos e indiretos associados à 

operação do empreendimento, buscou-se mapear as metodologias adotadas no âmbito do 

setor portuário, principalmente no que diz respeito à concessão de áreas para instalação 

de terminais de granéis líquidos combustíveis, assemelhando-se às características do 

Terminal Portuário Tabulog.  

Nesse sentido, fez-se uso da metodologia empregada pela Empresa de Planejamento e 

Logística (EPL), aplicada no âmbito da elaboração de Estudos de Viabilidade Técnica, 

Econômica e Ambiental (EVTEA) avaliados pela Agência Nacional de Transportes 

Aquaviários (ANTAQ), a qual quantifica o número de colaboradores nas esferas 

administrativa e operacional pela receita prevista e movimentação estimada pelo 

empreendimento, respectivamente (EPL, 2021). A Tabela 43 apresenta o dimensionamento 

da equipe administrativa de acordo com a receita prevista para terminais portuários. 

Tabela 43. Número de funcionários necessários e seus cargos por nível de receita prevista. 

Equipe 
Receita prevista (em milhões) 

< 3.8 < 18 < 30 < 45 < 60 < 110 < 160 > 160 

Diretor(a) Geral 0 0 1 1 1 1 1 1 

Gerente Sênior 1 1 2 2 3 3 4 6 

Gerente 3 2 3 3 4 5 6 10 

Administrativo 1 1 1 1 3 4 6 8 15 

Administrativo 2 0 3 2 3 3 5 6 10 

TOTAL 5 7 9 12 15 20 25 42 
Fonte: (EPL, 2021). 

Elaboração: Hidrotopo Consultoria e Projetos. 

De acordo com o plano de negócios do terminal, constante no ANEXO 7, a receita 

operacional bruta do terminal nos primeiros anos de operação ultrapassará o teto de 

R$160 milhões previstos, resultando na necessidade de 42 profissionais, como mostra a 

Tabela 43, considerando-se a plena implementação do projeto até a sua Fase 3, com as 

qualificações dispostas na Tabela 44. Acrescenta-se ainda a esse número três profissionais 

de meio ambiente, já que se trata de empreendimento de grande porte, chegando-se ao 

total de 45 profissionais da área técnica/administrativa (EPL, 2021).   
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Tabela 44. Geração de empregos administrativos de acordo com a receita líquida do Terminal 
Portuário Tabulog. 

Qualificação Quantidade 

Diretor(a) Geral 1 

Gerente Sênior 6 

Gerente 10 

Administrativo 1 15 

Administrativo 2 10 

Supervisor(a) de Meio Ambiente 1 

Técnico(a) de meio ambiente 2 

TOTAL 45 
Fonte: (EPL, 2021). 

Elaboração: Hidrotopo Consultoria e Projetos. 

Já no campo operacional, a estimativa se dá pela comparação com a média de 

produtividade empregada em terminais de características semelhantes. As movimentações 

anuais previstas são divididas pelo número de profissionais contratados cadastrados na 

base de dados da EPL. Segundo apontado na Tabela 45, a média de produtividade em oito 

terminais de movimentação de granéis líquidos combustíveis gira em torno de 28.115 

toneladas/empregado. 

Tabela 45. Índice de produtividade/emprego operacional de oito terminais de movimentação de 
granel líquido combustível. 

Terminal 
Movimentação 

(m³) 
Empregos Operacionais 

Produtividade 
(m³/empregado) 

Produtividade 
(t/empregado) 

1 1.055.631 28 37.701 32.046 

2 972.193 28 34.721 29.513 

3 498.739 24 20.781 17.664 

4 384.546 17 22.620 19.227 

5 347.509 6 57.902 49.217 

6 146.164 3 48.721 41.413 

7 576.000 27 21.333 18.133 

8 750.00 36 20.833 17.708 

MÉDIA    28.115 
Fonte: (EPL, 2021). 

Elaboração: Hidrotopo Consultoria e Projetos. 

A partir da média calculada pode-se, então, relacioná-la à capacidade dinâmica prevista no 

Terminal Portuário Tabulog conforme as fases de implantação, tal qual ilustrado na Tabela 

46. Nesse caso, considerou-se que o terminal poderá operar em capacidade máxima, para 

retratar condições de pico de movimentação. 
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Tabela 46. Geração de empregos operacionais de acordo com a capacidade do Terminal Portuário 
Tabulog. 

Fase 
Capacidade dinâmica 

(t/ano) 
Empregos operacionais 

Fase 1 1.641.632,23 58 

Fase 2 1.539.030,21 55 

Fase 3 1.846.836,26 66 

TOTAL 5.027.498,70 179 
Elaboração: Hidrotopo Consultoria e Projetos. 

Portanto, analisando-se o quantitativo apresentado, o número total estimado de 

empregados na conclusão de todas as fases do empreendimento, é de 224 empregados 

nas áreas administrativas e operacionais. Vale ressaltar que nessa estimativa não estão 

contemplados serviços auxiliares como: segurança patrimonial e vigilância, manutenção e 

conservação, serviços de limpeza, paisagismo, dentre outros. Esses serviços podem ser 

terceirizados para empresa especializada ou então absorvidos pelo próprio terminal, o que 

pode aumentar o número de empregos estimado. 

Ainda nesse sentido, indiretamente, o terminal movimentará a economia tanto de Pitimbu, 

onde se localizará a sede do empreendimento, quanto Caaporã, Alhandra e municípios 

próximos, podendo fomentar a demanda por insumos e serviços de apoio às operações do 

terminal, como: materiais de construção, suprimentos, manutenção de veículos, peças de 

reposição, etc. Tais demandas tendem a gerar empregos indiretos relacionados à operação 

do terminal. Cabe reforçar que a entrada do terminal em operação também impactará o 

mercado de distribuidoras de combustíveis e importadores/exportadores de derivados de 

petróleo, possibilitando a abertura de vagas em outras localidades que não a do 

empreendimento, principalmente nos estados da região Nordeste. 

5.3 TRATAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS 

Na fase de operação, os efluentes podem ser segmentados entre sanitários e oleosos, 

provenientes das atividades administrativas e operacionais do terminal, respectivamente. 

A seguir segue a especificação dos métodos de tratamento sugeridos e alocados para cada 

tipo de efluente, conforme prevê o projeto de implantação do terminal.  
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5.3.1 Efluentes sanitários 

De forma semelhante ao apresentado na seção 4, o dimensionamento do sistema de 

tratamento de efluentes voltado à operação do empreendimento deverá atender aos 

parâmetros preliminares resumidos na Tabela 47 considerando-se, a princípio, a 

implantação plena do terminal em suas três fases. 

Tabela 47. Parâmetros iniciais para dimensionamento do sistema de esgotamento sanitário do 
terminal na fase de operação. 

Parâmetro Magnitude Unidade Referência 

Empregados diretos 224 - - 

Município de referência Pitimbu/PB - - 

Consumo per capita  94,33 L/hab/dia Brasil (2019b) 

Coeficiente de retorno 0,8 - ABNT (1986) 

Coeficiente de máxima vazão diária (k1) 1,2 - ABNT (1986) 

Coeficiente de máxima vazão horária (k2) 1,5 - ABNT (1986) 

Coeficiente de mínima vazão horária (k3) 0,5 - ABNT (1986) 

Vazão média de efluente 16,90 m³/dia - 

Vazão máxima diária 20,28 m³/dia - 

Vazão máxima horária 25,35 m³/dia - 

Vazão mínima 8,45 m³/dia - 
Elaboração: Hidrotopo Consultoria e Projetos. 

O sistema previsto para o tratamento de efluentes sanitários advindos da área do terminal 

é composto de Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) compacta, localizada em área 

anexa ao bloco administrativo, segundo aponta a Figura 42. A estrutura será composta de 

reatores e filtros, sendo os efluentes tratados infiltrados no solo por meio de vala de 

infiltração conforme os limites previstos na Resolução Conama 430/2011 (BRASIL, 2011). 
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Figura 42. Localização da ETE Compacta prevista para implantação no empreendimento. 

 

Elaboração: Hidrotopo Consultoria e Projetos. 

A ETE será composta de material Polímero Reforçado com Fibra de Vidro (PRFV), 

popularmente conhecido como “fibra de vidro” e tratará todos os efluentes sanitários 

coletados através de rede coletora interna, advindos de: sanitários, cozinha, copa, 

vestiários e demais instalações de cunho administrativo. As tecnologias empregadas 

podem variar, dependendo da disponibilidade de recursos, área disponível e origem do 

efluente, sendo segmentadas entre aeróbias e anaeróbias. A Tabela 48 apresenta um 

comparativo entre as tecnologias comumente aplicadas em ETEs compactas. 

Tabela 48. Tecnologias aplicadas em ETEs compactas. 

Modalidade Tecnologia Eficiência* Vantagens Desvantagens 

Aeróbia 

Lodos Ativados  83 a 98% 

- Altas eficiências 
de remoção de 
matéria orgânica. 
- Não há geração 
de odores. 

- Consumo de energia 
para aeração do 
sistema. 
- Níveis elevados de 
geração de lodo. 
- Custos associados ao 
descarte e recirculação 
de lodo. 

Moving Bed 
Bioreactor 
(MBBR) 

60 a 97% 

- Desenvolvimento 
de biofilme ativo. 
- Volumes de 
reator tendem a 
ser menores. 
- Dispensa de 
retrolavagem. 

- Custo operacional 
elevado. 
- Necessidade aeração, 
circulação constante do 
líquido e manutenção 
do material suporte em 
movimento. 
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Modalidade Tecnologia Eficiência* Vantagens Desvantagens 

Anaeróbia 

Upflow 
Anaerobic 
Sludge Blanket 
Digestion 
(UASB) 

65 a 75% 

- Sistema 
compacto. 
- Baixa produção 
de lodo. 
- Baixo consumo 
de energia. 
- Lodo de boa 
concentração. 

- Geração de odores. 
- Baixa capacidade de 
comportar compostos 
tóxicos. 
- Longo tempo de 
partida do sistema. 
- Necessidade de pós-
tratamento. 

*Em termos de remoção de matéria orgânica (DBO5 e DQO) 
Fonte: Barwal e Chaudhary (2014),  Chernicharo (2007) e Von Sperling (2007). 

Elaboração: Hidrotopo Consultoria e Projetos. 

Na escolha da tecnologia a ser adotada deverão ser pesados, além dos fatores já 

apresentados, as condições meteorológicas da região, uma vez que a atividade biológica é 

diretamente afetada pela temperatura. A Figura 43 apresenta exemplo de ETE compacta 

utilizada para tratamento de efluentes sanitários. 
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Figura 43. Exemplo de configuração de ETE Compacta. 

 

Fonte: Tecnipar (2019) 

Quanto ao número de módulos/unidades de tratamento, este estará intimamente ligado à 

tecnologia adotada e poderá variar, uma vez que poderão ser adotadas unidades de pré-

tratamento como gradeamento, unidade de remoção de areia e caixa de gordura. Após o 

tratamento na unidade principal, o efluente também pode ser enviado para decantadores 

secundários ou ainda para unidade de pós tratamento combinando-se uma ou mais 

técnicas que garantam a eficiência desejada (VON SPERLING, 2007).  

Em áreas avançadas de apoio à operação, como a casa de máquinas e unidade de 

monitoramento localizada na orla de Pitimbu, deverá ser dimensionado sistema de 

tratamento de esgotos individualizado, composto por sistema de fossa, filtro e sumidouro, 

conforme exemplo indicado na seção na seção 4, mediante a estimativa de alocação de 

pessoal para essas áreas. 

5.3.2 Efluentes oleosos 

Os efluentes oleosos merecem cuidados especiais por possuírem compostos de difícil 

degradação em sistemas biológicos e tóxicos a determinados grupos de microorganismos, 

o que os tornam elementos indesejáveis em sistemas convencionais de tratamento de 

efluentes (SANTAELLA, 2009). Dentre esses compostos encontram-se BTEX, sulfetos, 
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hidrocarbonetos, fenóis e metais pesados, os quais tem potencial de contaminação de 

solos e águas, além de serem nocivos à saúde humana (VARJANI et al., 2019). 

Os efluentes gerados na produção e refino de petróleo encaixam-se nessas características 

e, por isso, merecem alocação de estrutura de tratamento própria para este fim. Nesse 

sentido, é disposta no terreno do terminal em terra próxima ao bloco administrativo e ETE 

compacta, área para implementação de tratamento de efluentes oleosos e Slop Oil tal qual 

ilustra a Figura 44. 

Figura 44. Localização de área para tratamento de efluentes oleosos na planta do terminal. 

  

Elaboração: Hidrotopo Consultoria e Projetos. 

O Slop Oil trata-se de um subproduto da exploração, produção e refino de produtos ligados 

à indústria de petróleo e gás composto por petróleo, água e sólidos emulsionados, o que o 

torna indesejável no processo produtivo (WANG et al., 2020). Essa composição, por sua 

vez, pode variar em suas proporções dependendo da finalidade da produção de derivados 

de petróleo, tal qual resumido na Tabela 49 (GEA, 2021). 

Tabela 49. Características esperadas do Slop Oil. 

Composição Participação 

Petróleo 10 a 70% 
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Composição Participação 

Água 30 a 90% 

Sólidos 5 a 20% 

Fonte: GEA (2021). 
Elaboração: Hidrotopo Consultoria e Projetos. 

O tratamento desse tipo de efluente se dá convencionalmente por métodos físico-químicos 

que buscam a separação do material emulsionado em três fases distintas, segundo mostra 

a Figura 45. Dentre os tratamentos disponíveis tem-se a utilização de solventes, 

quebradores de emulsão e polímeros, associados ou não a separação física das fases, sob 

uso de hidrociclones, centrífugas e caixas separadoras de água-óleo (WANG et al., 2020) . 

Figura 45. Desenho esquemático de possíveis tecnologias para o tratamento de Slop Oil. 

 
Fonte: Adaptado de Wang et al. (2021). 

 

Ainda, essas técnicas podem demandar a instalação de estruturas de equalização do 

efluente de forma a estabilizar sua concentração e de agitadores e filtros para revolver a 

mistura e retirar partículas sólidas de grandes dimensões, como forma de pré-tratamento 

(WANG et al., 2020) . Essa e demais etapas que podem constar tratamento a ser adotado 

no empreendimento são resumidas na Figura 46. 
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Figura 46. Etapas do tratamento convencional de efluentes de indústrias de petróleo. 

 

Fonte: Adaptado de Varjani et al. (2019). 
Elaboração: Hidrotopo Consultoria e Projetos. 

O resíduo gerado pelo tratamento é composto por óleo, água e sólidos. O óleo poderá ser 

recuperado por processos químicos e ser reinserido na cadeia produtiva para refino e 

produção de combustível. No entanto, os demais deverão passar por processos de 

tratamento para sua posterior destinação final, uma vez que podem ainda conter 

substâncias nocivas (HUI et al., 2020). Dentre as alternativas de destinação, tem-se a 

incineração, solidificação/estabilização, aterros sanitários, oxidação química e 

biodegradação (HUI et al., 2020).  

Na adoção da tecnologia a ser empregada no Terminal Portuário Tabulog se levará em 

consideração o volume de efluente a ser produzido na operação diária e os possíveis 

efluentes oleosos a serem coletados pelo sistema de drenagem a ser implementado para 

que assim seja definida a tecnologia mais adequada à sua realidade. Além disso, deverá ser 

considerada a destinação final dos subprodutos gerados do tratamento, seja em aterro 

sanitário mais próximo ou pelo encaminhamento a empresa especializada para esta 

finalidade. 
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5.4 GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

A geração de resíduos sólidos na fase de operação do empreendimento resultará 

principalmente das atividades operacionais do terminal e de suas atividades de cunho 

administrativo. Essas duas vertentes deverão ser consideradas pelos gestores do 

empreendimento na elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) 

voltado à operação do terminal. Nesse sentido, deverão ser previstas iniciativas para 

identificação de atividades geradoras, quantificação dos resíduos gerados e destinação 

final adequada dos resíduos coletados. 

Em se tratando da estimativa de geração de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) pela operação 

do empreendimento, no contexto do presente estudo, esta pode ser estimada de acordo 

com os dados disponíveis no Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Estado da Paraíba 

(PARAÍBA, 2014) e no Plano Municipal de Saneamento Básico de Pitimbu (PITIMBU, 2015). 

O município de Pitimbu insere-se na Região Geoadministrativa de João Pessoa e apresenta 

estimativa de geração de RSU de 11.066 kg/hab.dia para dados de 2010, segundo 

demonstra a Tabela 50. Esse montante aumenta para 16.869 kg/hab.dia segundo projeção 

populacional para o ano de 2030, o que resulta numa geração per capita de 0,65 kg/hab.dia 

(PARAÍBA, 2014). 

Tabela 50. Geração total e estimada de RSU para a Região Geoadministrativa de João Pessoa. 

Municípios 
População 

urbana 2010 
(hab) 

Geração 
2010 

(kg/dia) 

Projeção 
população 2030 

(hab) 

Projeção 
Geração 2030 

(kg/dia) 

Alhandra 18.007 11.705 23.342 15.172 

Bayeux 99.716 69.801 131.014 104.811 

Caaporã 20.362 13.235 25.072 16.297 

Cabedelo 57.944 40.561 109.298 87.438 

Conde 21.400 13.910 37.358 24.283 

Cruz do Espírito Santo 16.257 10.567 21.983 14.289 

João Pessoa 723.515 832.042 1.079.731 1.241.691 

Lucena 11.730 7.038 17.276 11.229 

Mari 21.176 13.764 22.295 14.492 

Pitimbu 17.024 11.066 25.953 16.869 

Riachão do Poço 4.164 2.498 5.355 3.213 

Santa Rita 120.310 96.248 130.257 104.206 

Sapé 50.143 35.100 56.549 39.584 

Sobrado 7.373 4.424 8.513 5.108 
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Municípios 
População 

urbana 2010 
(hab) 

Geração 
2010 

(kg/dia) 

Projeção 
população 2030 

(hab) 

Projeção 
Geração 2030 

(kg/dia) 

TOTAL 1.189.121 1.161.959 1.693.996 1.698.682 
Fonte: Adaptado de Paraíba (2014). 

Elaboração: Hidrotopo Consultoria e Projetos. 

Para efeito de estimativa adotou-se este parâmetro, 0,65 kg/hab.dia, que multiplicado à 

estimativa de empregos diretos na fase de operação do terminal, resulta na geração de 

RSU e na composição apresentada na Tabela 51, com base em dados da Associação 

Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE) para o território 

nacional. 

Tabela 51. Estimativa de geração de RSU na operação do Terminal Portuário Tabulog. 

Característica Magnitude 

Empregados 224 

Geração per capita (kg/hab.dia) 0,65 

Geração total (kg/dia) 145,6 

Composição 

Matéria orgânica (kg/dia) 0,45 x 145,6 = 65,52 

Plástico (kg/dia) 0,17 x 145,6 = 24,75 

Rejeitos (kg/dia) 0,14 x 145,6 = 20,38 

Papel e papelão (kg/dia) 0,11 x 145,6 = 16,02 

Têxteis, couro e borracha (kg/dia) 0,06 x 145,6 = 8,74 

Vidros (kg/dia) 0,03 x 145,6 = 4,37 

Metais (kg/dia) 0,02 x 145,6 = 2,91 

Embalagens multicamada (kg/dia) 0,01 x 145,6 = 1,46 

Outros (kg/dia) 0,01 x 145,6 = 1,46 

Fonte: Adaptado de Paraíba (2014) e Abrelpe (2021). 
Elaboração: Hidrotopo Consultoria e Projetos. 

Os RSU gerados deverão ser coletados pelo serviço de coleta da prefeitura e, em caso de 

resíduo contaminado por produtos oleosos/químicos decorrentes da operação do 

terminal, encaminhados à empresa especializada para destinação correta. A Figura 47 

apresenta a área do terminal destinada ao depósito temporário de resíduos.  
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Figura 47. Área destinada à deposição temporária de resíduos na planta do terminal. 

 

Elaboração: Hidrotopo Consultoria e Projetos. 

Segundo o Plano Municipal de Saneamento de Pitimbu, não há coleta seletiva ou Central 

de Triagem de Resíduos (CTR) instalada no município (PITIMBU, 2015). No entanto há 

iniciativas em curso para regularização ambiental, nas quais são previstas a estruturação 

de coleta seletiva e construção de unidade de triagem na região de Pitimbu e Caaporã 

(PARAÍBA, 2021). 

Até a plena implementação desse mecanismo de coleta por parte da prefeitura, será 

estruturada, de acordo com PGRS a ser elaborado, a separação dos resíduos provenientes 

das diferentes atividades do terminal, destinando-se pontos estratégicos para a alocação 

de contentores dos resíduos e identificação dos mesmos, segundo a Resolução Conama nº 

275/2001 (BRASIL, 2001), Política Nacional de Resíduos Sólidos, sob a Lei 12.305/2010 

(BRASIL, 2010b) e normas técnicas. 

5.5 ABASTECIMENTO DE ÁGUA/ENERGIA/COMBUSTÍVEIS 

5.5.1 Abastecimento de água 

A estimativa de consumo de água potável pelo empreendimento levou em consideração 

preceitos semelhantes aos considerados na seção 4, adotando-se o consumo per-capita do 

município de Pitimbu e o número de empregados diretos decorrentes da operação do 

empreendimento como referência, conforme resumido na Tabela 52. 
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Tabela 52. Estimativa de consumo de água do empreendimento. 

Parâmetro Magnitude Unidade Referência 

Empregados diretos 224 - - 

Município de referência Pitimbu/PB - - 

Consumo per capita  
94,33 L/hab/dia Brasil 

(2019b) 

Consumo doméstico total 
21,13  m³/dia - 

642,70 m³/mês - 

Elaboração: Hidrotopo Consultoria e Projetos. 

Levando-se em conta o exposto, tem-se o consumo previsto de 642,70 m³/mês, para 

atendimento de áreas administrativas, sanitários, cozinha, copa, vestiários, laboratórios e 

outras áreas comuns. Demais atividades que podem utilizar-se de abastecimento de água 

são decorrentes da lavagem de equipamentos, veículos, tanques e demais estruturas 

necessárias à operação.  

Considerando-se a estimativa realizada e essas outras atividades, prevê-se a instalação de 

reservatório cilíndrico com 15 m de diâmetro, 14,40 m de altura e 2.500 m³ de volume, 

anexo à oficina e laboratório, segundo ilustrada a Figura 48. Ainda, a estrutura atenderá o 

sistema de combate à incêndio conforme a demanda necessária, sendo alocada uma casa 

de bombas junto do reservatório. 
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Figura 48. Área voltada à instalação de reservatório de água. 

 

Elaboração: Hidrotopo Consultoria e Projetos. 

O abastecimento do terminal se dará mediante fornecimento da Companhia de Água e 

Esgotos da Paraíba (CAGEPA), complementada pela instalação de poços de captação de 

água subterrânea mediante comprovação dos padrões de qualidade para seus usos junto 

à Resolução Conama nº 396/2008 e Portaria de Consolidação GM/MS nº 888/2021 (BRASIL, 

2008a, 2021c) . 

5.5.2 Fornecimento de energia 

O fornecimento de energia na fase de operação se dará através do fornecimento via rede 

pública da operadora local de energia e utilização de grupo gerador para garantia da 

segurança e estabilidade de funcionamento do terminal. Prevê-se a construção de uma 

edificação com cabine de medição para uniformização da entrada da rede e derivação do 

sistema em subestações localizadas em locais estratégicos: uma delas junto ao reservatório 

de água e outra próxima ao bloco administrativo, segundo ilustra a Figura 49. 
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Figura 49. Locais indicados para instalação de subestações de energia. 

 

Elaboração: Hidrotopo Consultoria e Projetos. 

Quanto à estimativa de consumo, esta pode ser caracterizada pelo funcionamento das 

praças de bombas, plataformas de carregamento de caminhões, iluminação, sistemas de 

segurança e monitoramento, dentre outros. Segundo estimativas da EPL, o consumo de 

energia de terminais de movimentação de granéis líquidos combustíveis gira em torno de 

0,6144 kW/t a 0,7307 kW/t (EPL, 2018). Nesse sentido, no contexto do presente EIA, 

adotou-se para fins de estimativa o valor de 0,70 kW/t que, multiplicado pela capacidade 

dinâmica do terminal em suas três fases, resulta nas estimativas de consumo presentes na 

Tabela 53. 

Tabela 53. Estimativa de consumo de energia elétrica. 

Fase 
Capacidade 

dinâmica (t/ano) 

Consumo estimado 

Energia Elétrica 

(kW) (MW) 

Fase 1 1.641.632,23 1.149.142,56 1.149,14 

Fase 2 1.539.030,21 1.077.321,15 1.077,32 

Fase 3 1.846.836,26 1.292.785,38 1.292,79 

TOTAL 5.027.498,70 3.519.249,09 3.519,25 

Elaboração: Hidrotopo Consultoria e Projetos.  
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6. LEGISLAÇÃO AMBIENTAL APLICÁVEL 

Devido à magnitude do empreendimento analisado no escopo deste EIA e, 

consequentemente, de seus respectivos impactos ambientais na área de implantação, 

entorno e áreas de influência, faz-se necessária a discussão dos aspectos normativos 

aplicáveis a realidade socioambiental do empreendimento e sua relação com a área 

estudada. 

Terminais portuários são enquadrados como atividades potencialmente poluidoras e 

utilizadoras de recursos ambientais, juntamente com outras categorias de atividades 

voltadas ao setor de transportes e logística, de acordo com a Política Nacional de Meio 

Ambiente (PNMA), instituída pela Lei nº 6.938/1981 (BRASIL, 1981). Quanto ao grau de 

impacto, a PNMA classifica terminais portuários de minério petróleo, derivados e produtos 

químicos como alto demandando, portanto, a condução de Avaliação de Impacto 

Ambiental (AIA) para elaboração do EIA/RIMA, regulamentado pela resolução Conama nº 

001/1986 (BRASIL, 1981, 1986). 

Em se tratando do principal produto gerado pela realização da AIA, o EIA/RIMA compila 

todas as análises realizadas no decorrer do processo de mapeamento, identificação e 

proposição de medidas mitigadoras dos impactos ambientais de empreendimentos 

potencialmente poluidores, com o objetivo de informar a sociedade dos impactos positivos 

e negativos que o empreendimento deverá causar ao seu entorno (SANCHEZ, 2020). Nesse 

contexto, a aprovação do documento pressupõe tanto a interação com órgãos ambientais 

e representantes da sociedade civil, por meio de audiências públicas (BRASIL, 1987).  

Ao longo de sua elaboração, o EIA/RIMA deverá considerar os impactos ambientais 

previstos da implantação do projeto e sua posterior operação, de forma a antever possíveis 

transtornos ao meio ambiente e às comunidades nas quais o empreendimento se insere, 

propondo, ao seu final, subsídios para a elaboração planos e programas socioambientais 

que venham a perdurar durante sua vida útil (SANCHEZ, 2020). Sendo assim, mesmo que 

seja condicionante para obtenção de Licença Prévia (LP), o EIA/RIMA deve considerar 

http://www.hidrotopo.com.br/
mailto:hidrotopo@hidrotopo.com.br


      
 

 

 

Matriz: Av. Ayrton Senna, nº. 3.000 – Bl Grumari – Gr 3051 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 22775-003 
Filial: Rua Samuel Heusi 190 – sala 801 – Condomínio Edifício Itajahy Trade Center - Centro – Itajaí – SC – CEP: 88301-120 

 Telefax (21) 2220-4288 * 2220-9327    

Home page: www.hidrotopo.com.br  /  e-mail: hidrotopo@hidrotopo.com.br  

110 

também aspectos da operação do empreendimento e de que forma ela interage com as 

componentes ambientes dos meios físico, biótico e antrópico.  

Por situar-se em região litorânea e lidar com a movimentação de combustíveis, o 

empreendimento também estará sujeito à legislação que visa ordenar o espaço costeiro 

brasileiro, como o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC) (BRASIL, 1988) e os 

instrumentos normativos para controle da poluição do óleo (BRASIL, 2000a, 2003, 2008). 

Além disso, a proximidade com Unidades de Conservação (UCs) deverá ser observada, por 

conta dos impactos que poderão ser causados a esses ecossistemas. Para isso serão 

observadas as legislações que tratam tanto do lado terra (BRASIL, 2002a, 2012b), quanto 

do lado água (BRASIL, 2005b, 2011, 2012a). A Tabela 54 apresenta as principais legislações 

aplicáveis no contexto deste EIA. 

Tabela 54. Principais legislações e políticas setoriais aplicáveis. 

Legislação/Política Setorial Descrição 

Lei nº 6.938/1981 Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA) 

Resolução Conama nº 001/1986 Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) 

Resolução Conama nº 009/1987 
Audiências Públicas em processos de 
licenciamento 

Lei nº 7.661/1988 
Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro 
(PNGC) 

Resolução Conama nº 005/1993 
Gerenciamento de resíduos sólidos gerados no 
setor de transportes 

Resolução Conama nº 237/1997 
Procedimentos de licenciamento ambiental e 
definição de competências 

Lei nº 9.433/1997 Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) 

Lei nº 9.795/1999 Política Nacional de Educação Ambiental 

Lei nº 9.966/2000 Controle de poluição causada por óleo 

Lei nº 9985/2000 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
(SNUC) 

Decreto nº 4340/2002 Regulamentação do SNUC 

Resolução Conama nº 303/2002 
Definições de Áreas de Preservação Permanente 
(APP) 

Resolução Conama nº 306/2002 
Termo de referência para realização de 
Auditorias Ambientais 

Decreto nº 4.871/2003 Planos de Área (PA) 

Decreto nº 5.300/2004 Regulamentação do PNGC 

Resolução Conama nº 357/2005 Classificação de corpos d’água 

Resolução Conama nº 371/2006 
Diretrizes para alocação de recursos 
proveniente de compensação ambiental 

Resolução Conama nº 398/2008 Plano de Emergência Individual (PEI) 
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Legislação/Política Setorial Descrição 

Portaria SEP/PR nº 104/2009 
Sistemas de Gestão Ambiental (SGA) em portos e 
terminais portuários 

Resolução Conama nº 420/2009 
Parâmetros de qualidade dos solos e águas 
subterrâneas 

Lei nº 12.305/2010 Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) 

Lei Complementar nº 140/2011 
Cooperação entre órgãos da união, estados e 
municípios em processos de licenciamento 

Resolução Conama nº 430/2011 Padrões de lançamento de efluentes 

Portaria MMA nº 424/2011 
Regularização Ambiental de Portos e Terminais 
Portuários 

Portaria Interministerial nº 425/2011 
Programa Federal de Apoio à Regularização e 
Gestão Ambiental Portuária (PRGAP) 

Resolução ANTAQ nº 2.650/2012 Índice de Desempenho Ambiental (IDA) 

Resolução Conama nº 454/2012 
Gerenciamento de material dragado em águas 
de jurisdição nacional 

Lei nº 12.651/2012 Novo Código Florestal 

Decreto nº 8.127/2013 
Plano Nacional de Contingência para Incidentes 
de Poluição por Óleo 

Lei nº 12.815/2013 Lei dos Portos 

Portaria SEP/PR nº 003/2014 

Plano Nacional de Logística Portuária (PNLP), 
Planos Mestres, Plano de Desenvolvimento e 
Zoneamento (PDZ) e Plano Geral de Outorgas 
(PGO) 

Portaria IPHAN nº 001/2015 
Manifestação do IPHAN em processos de 
licenciamento ambiental 

Diretrizes Socioambientais do Ministério 
dos Transportes, Portos e Aviação Civil 
(MTPA) – 2016 

Proposição de diretrizes socioambientais para 
aplicação no setor portuário 

Política Nacional de Transportes (PNT) - 
2018 

Prevê diretrizes governamentais para a previsão 
de aspectos de meio ambiente e porto-cidade 
nos projetos voltados ao setor portuário 

Elaboração: Hidrotopo Consultoria e Projetos. 

No que diz respeito a operação do empreendimento, além da legislação ambiental 

direcionada a avaliação de impactos ambientais e ao licenciamento, também se aplicam os 

planos, políticas e programas reguladores da atividade portuária e de movimentação de 

combustíveis, como é o caso do Terminal Portuário Tabulog. Isto posto, tem-se como 

diretrizes governamentais àquelas editadas pelas agências reguladoras como a Agência 

Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) e Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural 

e Biocombustíveis (ANP) e órgãos executivos do Ministério da Infraestrutura, Ministério do 

Meio Ambiente (MMA), órgãos estaduais, secretarias municipais, prefeituras, dentre 

outros.  
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Demais legislações e normativas específicas de determinadas temáticas abordadas no 

contexto do EIA/RIMA serão citadas e abordadas nas seções correspondentes para 

discussão dos resultados levantados principalmente na caracterização ambiental das áreas 

de influência do empreendimento. 
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7. ALTERNATIVAS LOCACIONAIS E TECNOLÓGICAS 

A avaliação de alternativas locacionais e tecnológicas de empreendimentos passíveis de 

licenciamento ambiental é prevista pela Resolução CONAMA nº 001/1986 como parte 

integrante dos Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e seu respectivo Relatório de Impacto 

Ambiental (RIMA), conforme preconiza seu Artigo 5º: 

Artigo 5º - O estudo de impacto ambiental, além de atender à legislação, em 

especial os princípios e objetivos expressos na Lei de Política Nacional do Meio 

Ambiente, obedecerá às seguintes diretrizes gerais: 

I - Contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização de projeto, 

confrontando-as com a hipótese de não execução do projeto. [...] (BRASIL, 1986, 

não paginado). 

Dessa forma, no âmbito de concepção do projeto de engenharia do Terminal Portuário 

Tabulog, avaliaram-se duas alternativas locacionais e diferentes arranjos de infraestrutura 

para satisfazer as necessidades operacionais do empreendimento. A partir dessa premissa, 

buscou-se compatibilizar essas necessidades com as variáveis ambientais presentes nas 

áreas alocadas para a instalação da estrutura e seus possíveis impactos socioambientais no 

entorno, como por exemplo: possíveis restrições de uso do solo, proximidade com corpos 

hídricos e núcleos urbanos, unidades de conservação, comunidades tradicionais, sítios 

arqueológicos, áreas de preservação permanente, aspectos econômicos, dentre outros.  

As próximas seções destinam-se a discussão nas alternativas locacionais e tecnológicas 

consideradas na fase de concepção do projeto para que ao final, haja a ponderação dos 

principais aspectos positivos e negativos de cada uma delas, justificando-se assim a escolha 

por determinada localidade e/ou tecnologia. 

7.1 ALTERNATIVAS LOCACIONAIS 

Duas alternativas locacionais foram consideradas para a concepção do empreendimento, 

a primeira delas localizada na região denominada Fazenda Fugida e a segunda localizada 

na Fazenda Taquara, ambas áreas de cultivo de cana-de-açúcar para produção de etanol, 
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controladas pela empresa Agroindustrial Tabu. A Figura 50 apresenta as áreas avaliadas 

para implantação da estrutura de tancagem do terminal. 

Figura 50. Localização das áreas avaliadas como alternativas locacionais. 

 

7.1.1 Alternativa 1: Fazenda Fugida 

A Fazenda Fugida compreende uma área de aproximadamente 480 hectares localizada nos 

municípios de Caaporã e Pitimbu, no estado da Paraíba. Nela encontra-se a planta de 

produção de etanol da empresa Agroindustrial Tabu, ilustrada na Figura 51, a qual cultiva 

cana-de-açúcar nos estados de Pernambuco e Paraíba e as processa no local para posterior 

distribuição.  
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Figura 51. Disposição da infraestrutura disponível na planta de produção. 

 

Conforme indicado na Figura 51, em vermelho, atualmente a produção de etanol da planta 

é armazenada em estrutura de tancagem própria, dentro dos limites territoriais da fábrica. 

A primeira alternativa locacional da infraestrutura do terminal Tabulog considerou a saída 

de uma tomada enterrada de dutos de transporte de derivados de combustível da 

Agroindustrial Tabu até a linha de costa da Praia de Pitimbu, em quatro opções de traçado. 

Já na costa, os dutos seriam interligados à infraestrutura de acostagem a ser construída na 

localidade. O traçado e localização das tomadas de dutos ilustra-se na Figura 52. A planta 

de concepção da alternativa encontra-se no ANEXO 6. 
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Os quatro traçados alocados nesta alternativa partem do mesmo ponto, a sede da 

Agroindustrial Tabu, e seguem em duas direções distintas, com extensão resumida na 

Tabela 55. Os traçados 1 e 2 seguem pela Fazenda Fugida em sentido sudeste até 

adentrarem à Fazenda Silva, outra das propriedades da empresa. Ao adentrarem a Fazenda 

Silva seguem até a Fazenda Taquara, onde divergem ao chegarem próximos a costa. 

Tabela 55. Extensão das alternativas de traçado de dutos. 

Traçado Extensão (km) 

1 7,83 

2 7,82 

3 8,24 

4 8,19 
Elaboração: Hidrotopo Consultoria e Projetos. 

Já as alternativas 3 e 4 percorrem boa parte de Fazenda Fugida em direção nordeste até 

mudarem de direção ao adentrarem a Fazenda Taquara, chegando assim até a linha de 

costa. Ainda de acordo com a Figura 52, os traçados propostos chegam a cruzar a rodovia 

PB-044 e corpos hídricos da região e suas respectivas Áreas de Preservação Permanente 

(APP). Próximos às linhas de traçado também pode ser observada a proximidade com sítios 

arqueológicos já catalogados na região e, na faixa mais próxima à praia, a interferência da 

estrutura com residências existentes.
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Figura 52. Locação preliminar dos traçados de dutos e interferência com áreas restritivas. 
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Quanto a unidades de conservação, comunidades tradicionais e povos indígenas, não 

foram identificadas interferências dos traçados com áreas demarcadas e suas respectivas 

zonas de amortecimento. Observa-se, no entanto, a proximidade da área disponível para a 

implantação da infraestrutura com recifes de corais, o que pode prejudicar a navegação de 

navios e execução de serviços de dragagem em canais de navegação e bacias de evolução.  

Além da análise dos traçados e possíveis interferências com aspectos ambientais, cabe 

destacar a necessidade de extensão do terreno até a faixa de praia para instalação da 

infraestrutura do terminal para recebimento e envio de cargas por via marítima. A Figura 

53 mostra área pretendida. 

Segundo indicado Figura 53, a área necessária à implantação da infraestrutura de cais 

compreende a faixa de linha de costa na praia de Pitimbu, com aproximadamente 1 km, 

destinada a implantação de elementos necessários à operação de terminais de granéis 

líquidos, a serem descritos na seção posterior. 

Para a instalação dessas estruturas, seria necessária a aquisição de terrenos na faixa 

litorânea, os quais em maior parte possuem construções residenciais ocupadas. Além disso, 

parte da área pretendida encontra-se em declive pois resulta do encontro de solos 

provenientes de tabuleiros costeiros e planícies litorâneas. A presença de diferenças 

altimétricas, segundo indicado pelas curvas de nível da Figura 53, tende a aumentar a 

possibilidade de ocorrência de erosão do solo pela ação hídrica. 
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Figura 53. Área de implantação da infraestrutura de acostagem prevista na Alternativa 1. 

 

Em relação a possíveis interferências com corpos hídricos, identifica-se a presença de ao 

menos quatro interferências nos traçados 1 e 2 e sete interferências nos traçados 3 e 4, 

conforme indicado nos círculos vermelhos da Figura 54. A maior parte delas concentra-se 

no Riacho Velho, o qual corta a região central do município de Pitimbu, ou em rios e riachos 

intermitentes.  
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Figura 54. Indicação de interferências de traçado com corpos hídricos. 

 

7.1.2 Alternativa 2: Fazenda Taquara 

A Figura 55 apresenta a localização do terreno proposto para a instalação do 

empreendimento na Alternativa 2.
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Figura 55. Localização da área destinada ao terminal na Fazenda Taquara. 
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A Fazenda Taquara possui aproximadamente 812 hectares e tem como principal uso a 

atividade de cultivo de cana-de-açúcar para produção de etanol. Nessa alternativa é 

prevista a instalação do terminal, com estrutura independente de tancagem da planta de 

produção da Agroindustrial TABU, na face leste do terreno da Fazenda Taquara próximo à 

faixa litorânea de Pitimbu, região de vocação turística e pesqueira, conhecida pelas suas 

praias e comunidades/extrativistas tradicionais, ilustradas na Figura 56. 

Figura 56. Praia de Pitimbu (A) e disposição de barcos de pesca na orla (B). 

 

Elaboração: Hidrotopo Consultoria e Projetos. 

A área destinada ao empreendimento compreende as três fases previstas de 

implementação e difere da alternativa 1 em termos de área, uma vez que consiste numa 

estrutura independente da existente na sede da empresa e em termos de proximidade da 

costa, o que diminui consequentemente a extensão do traçado de dutos em terra. O único 

trecho em terra compreende uma linha de dutos de aproximadamente 650 metros até o 

ponto inicial do traçado submerso. 

O fato de não haver infraestrutura convencional de cais e sim monoboia, no entanto, 

adiciona trecho de 16 km de dutos submarinos ao projeto e insere novas componentes 

ambientais que podem influenciar na avaliação da alternativa locacional. Uma delas é a 

passagem dos dutos por região de corais em duas alternativas de traçado, tal qual indicado 

Figura 55, sendo uma delas dotada de um desvio e outra que mantém o traçado enterrado, 

abaixo dos corais.  

Em termos de recursos hídricos, o traçado destinado à passagem de dutos transpassa um 

rio intermitente, com seu regime de vazão condicionado às chuvas que caem na região, 
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principalmente nos meses entre março e julho, na estação chuvosa.  O traçado também 

transpassa a rodovia PB-008 e residências próximas à praia de Pitimbu.  

Não foram identificadas interferências do traçado com unidades de conservação, terras 

indígenas e quilombolas. 

7.2 ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS 

Conforme mencionado nas seções anteriores, as alternativas tecnológicas avaliadas na fase 

de concepção da infraestrutura do Terminal Portuário Tabulog dão conta do transporte dos 

produtos derivados de petróleo por meio de dutos interligando a área de tancagem ao 

ponto de atracação dos navios. A principal diferença entre as alternativas estudadas é 

justamente o tipo de estrutura a ser adotada para atracação e o embarque/desembarque 

dos produtos. Nesse sentido, avaliaram-se duas alternativas: infraestrutura convencional 

de acostagem e monoboia. 

7.2.1 Alternativa 1: infraestrutura de acostagem 

A alternativa 1 consiste na construção de infraestrutura de acostagem para recepção e 

embarque de granéis líquidos. A operação desse tipo de carga em terminais portuários 

geralmente consiste na instalação/definição das seguintes estruturas: 

• Píeres/Cais de atracação. 

• Plataformas de operação e manifolds. 

• Tanques de armazenagem. 

• Bacia de manobra/evolução. 

• Canal de navegação. 

• Molhes/Quebra-mares. 

• Casa de bombas. 

• Defensas marítimas. 

• Cabeços de armação. 
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Exemplo de terminal com características similares à alternativa concebida para o Terminal 

Portuário Tabulog é o Terminal Aquaviário de Angra dos Reis (TEBIG), localizado na baía da 

Ilha Grande, no estado do Rio de Janeiro. O TEBIG é administrado pela empresa Petróleo 

Brasileiro S.A. (PETROBRAS) e movimenta derivados de petróleo atendendo as refinarias 

Duque de Caxias (REDUC), no Rio de Janeiro, e Gabriel Passos (REGAP) em Minas Gerais 

(MG). A Figura 57 apresenta a disposição da estrutura do terminal.  

Figura 57. Infraestrutura de acostagem disponível no Terminal Aquaviário de Angra dos Reis. 

 

Fonte: Google Earth (2021). 
Elaboração: Hidrotopo Consultoria e Projetos. 

O TEBIG conta com dois píeres de atracação, sendo um principal para navios de maior porte 

e um secundário, destinado a embarcações de apoio (BRASIL, 2019a). O píer principal é 

dotado de 28 dolfins, sendo 20 de amarração e oito de atracação, e possui profundidade 

de projeto de 35 metros (BRASIL, 2019a). A importação/exportação do produto ocorre por 

meio de plataforma de operação localizada na porção central do píer, de acordo com a 

Figura 58, na qual encontram-se as tomadas de dutos que levarão o produto por dutovia 

até a infraestrutura de armazenagem em terra.  
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Figura 58. Elementos estruturais do píer principal. 

 

Fonte: Adaptado de EPBR (2018). 
Elaboração: Hidrotopo Consultoria e Projetos. 

Além da infraestrutura fixa, existem ainda as bacias de manobra e canais de acesso, áreas 

designadas para a navegação e manobra de navios que adentram à região de influência do 

terminal, as quais devem garantir o acesso seguro das embarcações ao terminal de destino. 

A Figura 59 e Figura 60 ilustram a bacia de evolução e o canal de acesso ao TEBIG, 

respectivamente. 

Figura 59. Bacia de evolução do TEBIG. 

 

Fonte: Adaptado de Brasil (2019a). 
Elaboração: Hidrotopo Consultoria e Projetos. 
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Figura 60. Localização do canal de acesso ao TEBIG. 

 

Fonte: Adaptado de Brasil (2019a). 
Elaboração: Hidrotopo Consultoria e Projetos. 

Conforme apresentado, nota-se que a instalação de infraestrutura convencional de 

acostagem envolve diversos fatores, os quais demandam características locacionais e 

ambientais particulares, pois estas ficam expostas à ação dos ventos, maré e ondas. Além 

disso, estrutura desse porte envolve grande esforço de equipamentos e pessoal em sua 

fase de instalação e demandará a realização de dragagens durante todo o período de 

operação do terminal, dependendo das características do transporte de sedimentos da 

localidade onde for implantado. Ainda, conforme a vocação da região em que se instalará, 

poderá interferir em atividades de lazer, turismo e pesca da população do entorno. 

7.2.2 Alternativa 2: monoboia 

A segunda alternativa estudada foi a implementação de um sistema de operação por 

monoboia. Sistema semelhante foi implementado no Terminal Aquaviário Norte Capixaba, 

administrado pela Petrobras Transporte S.A. (TRANSPETRO) localizado em São Mateus, no 

estado do Espírito Santo. O terminal recebe, estoca e transfere principalmente petróleo 

bruto por meio de dutos ligados à estrutura offshore. A Figura 61 ilustra a infraestrutura do 

terminal. 
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Figura 61. Infraestrutura do Terminal Aquaviário Norte Capixaba. 

 

Fonte: Google Earth (2021). 
Elaboração: Hidrotopo Consultoria e Projetos. 

A infraestrutura consiste numa monoboia fixada em alto mar, ligada a infraestrutura 

onshore de tancagem por meio de dutos submarinos. Após armazenado no parque de 

tancagem, o produto pode ser encaminhado ao destino final via dutovia/oleoduto ou pelo 

modal rodoviário por meio de caminhões tanque. A monoboia consiste numa estrutura 

flutuante ancorada no fundo do mar através de correntes e dotada de tubulações flexíveis 

conectadas a válvulas de transferência do produto, geralmente derivados de petróleo 

(PETROBRAS, 2015). A Figura 62 apresenta o sistema de amarração.  

Figura 62. Sistema de amarração e transferência de derivados de petróleo por monobóia. 

 
Fonte: Petrobras (2018). 

Elaboração: Hidrotopo Consultoria e Projetos. 
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Além disso, modelos modernos de monoboia contêm estação meteorológica própria para 

medição de parâmetros ambientais (ventos, correntes, ondas, temperatura, pressão, 

posição geográfica, etc.) e sensores de medição de tensão nos cabos de amarração 

(PETROBRAS, 2015). A Figura 63 exemplifica um modelo de monoboia em operação. 

Figura 63. Exemplo de monobóia em operação. 

 

Fonte: Transpetro (2015). 
Elaboração: Hidrotopo Consultoria e Projetos. 

Essa tecnologia encontra-se instalada em outros terminais da Transpetro localizados em 

São Francisco do Sul/SC e Osório/RS, cumprindo finalidades semelhantes. A adoção desse 

tipo de tecnologia tende a reduzir custos de investimento com infraestrutura de 

acostagem, além de diminuir os impactos que uma estrutura convencional pode causar na 

linha de costa e na porção onshore, visto que a quantidade e extensão de dutos enterrados 

tende a ser reduzida. Ainda, a dispensa de operação de dragagem também é algo que pode 

trazer benefícios tanto à operação, quanto a biota do entorno. 

No entanto, a opção por essa modalidade transfere parte dos impactos para o lado água 

do empreendimento, já que concentra as tomadas de dutos em ambiente submarino. 

7.3 AVALIAÇÃO DAS ALTERNATIVAS 

Descritas as alternativas locacionais e tecnológicas, sua avaliação se deu com base no 

método Analytical Hierarchy Process (AHP), método muito utilizado no âmbito de 

avaliações multicritério em diversos setores, inclusive o portuário (FIGUEIREDO; VALOIS; 

MARINHO, 2016; VALOIS, 2009). O AHP foi inicialmente idealizado por Saaty (1990) e 
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consiste na análise pareada de critérios para definição de alternativas, mediante a 

construção de árvores hierárquicas de decisão, pontuadas de acordo com a importância de 

um parâmetro frente a outro. Ao final, tem-se índices de importância para cada alternativa 

avaliada, aumentando-se a confiabilidade do processo decisório. 

As pontuações a serem atribuídas na avaliação par a par são ilustradas na Tabela 56. Como 

se vê, a escala de pontuação varia de 1 a 9 em termos de importância. 

Tabela 56. Classes de importância a serem atribuídas na avaliação AHP. 

Valor Importância Definição 

1 Igual importância 
Dois parâmetros contribuem 
igualmente 

3 
Importância 
moderada de um 
sobre o outro 

Experiência e julgamento favorecem 
levemente um parâmetro a outro 

5 
Importância grande 
ou essencial 

Experiência e julgamento favorecem 
fortemente um parâmetro a outro 

7 
Importância muito 
grande 

Um parâmetro é muito fortemente 
favorecido em relação a outro 

9 Importância extrema 
Quando as evidências entre um 
parâmetro e outro atingem o nível 
máximo 

2,4,6,8 
Valores 
intermediários entre 
as escalas principais 

Quando há dúvida ou necessidade de 
ponderação entre as escalas 

Fonte: Adaptado de Saaty (1990). 
Elaboração: Hidrotopo Consultoria e Projetos. 

Na construção das árvores de decisão, consideraram-se aspectos relacionados à temática 

socioambiental, de forma a contemplar a maior gama de possíveis impactos positivos e 

negativos que ambas as alternativas podem proporcionar para a população do entorno e 

componentes do meio biótico. A Tabela 57 apresenta os parâmetros selecionados para a 

análise e a sua devida definição. 

Tabela 57. Aspectos selecionados para a construção da árvore de decisões. 

Categoria Aspecto Definição 

Socioeconômico Custos de implantação 
Investimento inicial e custos de 
implantação da infraestrutura, incluindo 
obras civis e encargos.  
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Categoria Aspecto Definição 

Aspectos fundiários 
Titularidade do terreno, necessidade de 
aquisição novas áreas e possibilidade de 
reassentamentos. 

Aspectos regulatórios 
Estimativa da incidência de tributos e 
necessidade de abertura de processos 
regulatórios. 

Acessos 
Necessidade de abertura de novos 
acessos rodoviários e/ou interferência 
com os já existentes. 

Áreas urbanas 
Interferência com áreas urbanas e/ou 
núcleos populacionais. 

Comunidades tradicionais 
Interferência com terras indígenas, 
quilombolas, pescadores tradicionais e 
comunidades extrativistas. 

Patrimônio artístico, 
cultural e arqueológico 

Interferência com bens e paisagens 
tombadas e sítios arqueológicos. 

Paisagem e turismo 
Impactos sobre a paisagem e 
interferência com atividades turísticas. 

Ambiental 

Águas superficiais Interferências com corpos hídricos. 

Águas subterrâneas 
Possíveis impactos na qualidade da água 
subterrânea. 

Qualidade do ar 
Possibilidade de ocorrência de eventos 
de poluição do ar. 

Biota aquática 
Perda de qualidade ambiental para 
manutenção da biota aquática. 

Fauna marinha 
Possíveis impactos e interferências nos 
padrões migratórios e de vida da fauna 
marinha. 

Fauna terrestre 
Possíveis impactos e interferências nos 
padrões migratórios e de vida da fauna 
terrestre. 

Supressão vegetal Necessidade de supressão vegetal. 

Áreas protegidas 
Interferências com áreas prioritárias para 
conservação, APPs e unidades de 
conservação. 

Sensibilidade ao óleo 
Nível de proximidade da costa e tempo 
de resposta em caso de poluição por 
óleo. 

Erosão costeira 
Possibilidade de intensificação da 
ocorrência de processos erosivos por via 
hídrica. 

Sedimentos/dragagem 
Perda de qualidade ambiental no quesito 
sedimentos e necessidade de realização 
de dragagens regulares. 

Elaboração: Hidrotopo Consultoria e Projetos. 

Após a seleção dos aspectos a serem analisados, estes foram ponderados par a par, através 

das matrizes de decisão, comparando-se o nível de importância e impacto que cada aspecto 
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possui em cada uma das alternativas. Em se tratando da análise de alternativas locacionais 

e tecnológicas, considerou-se duas alternativas na análise: Alternativa 1 (Fazenda Fugida + 

Acostagem) e Alternativa 2 (Fazenda Taquara + Monoboia). 

A matriz de decisão possui ordem igual à dos elementos a serem avaliados, e é construída 

de acordo com as seguintes premissas (SAATY, 1990): 

• Na comparação entre as alternativas Ai e Aj, caso a importância apontada seja 3, 

por exemplo, a importância obtida ente a comparação de Aj e Ai será de 1/3. 

• Qualquer critério comparado a ele mesmo terá importância igual a 1. 

A Figura 64 apresenta a forma característica da matriz de decisão. Para cada comparação, 

uma matriz de decisão deve ser elaborada e, o vetor que indica as prioridades de uma 

alternativa sobre outra, será o autovetor calculado a partir da matriz de decisão, composto 

por valores que somados serão sempre iguais a 1. 

Figura 64. Matriz de decisão. 

 

Fonte: Saaty (1990). 

7.3.1 Ponderação dos aspectos e justificativas 

A ponderação dos aspectos respeitou a construção das matrizes de decisão e a avaliação 

preliminar dos possíveis impactos socioambientais que ambas as alternativas poderiam 

causar na localidade de implantação e entorno. Sendo assim, o processo de atribuição dos 

valores de importância é justificado a seguir. 

• Socioeconômico: 
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o Custos de implantação: a necessidade de implantação de infraestrutura de 

acostagem envolve custos associados à construção de elementos de defesa 

como molhes e dolfins, além da obra civil do cais de acostagem. Tais obras 

ainda demandam dragagem, o que tende a encarecer significativamente o 

projeto. Pontuação final: Alternativa 1 (7), Alternativa 2 (1/7).  

o Aspectos fundiários: a Alternativa 1 possui traçado de dutos em terra 

significativamente maior que a Alternativa 2. Isto acarreta a necessidade de 

passagem dos dutos por um maior número de propriedades que podem não 

pertencer ao empreendedor. Ambas as alternativas demandam a aquisição 

de propriedades, no entanto, a Alternativa 2 demandará menos esforços 

nesse sentido. Pontuação final: Alternativa 1 (3), Alternativa 2 (1/3). 

o Aspectos regulatórios: a Alternativa 1 prevê a passagem de dutos 

enterrados contemplando dois municípios, Pitimbu e Caaporã, na Paraíba. 

Esse traçado gera bitributação e demanda integração e acompanhamento 

da operação do empreendimento pelas duas prefeituras. A Alternativa 2, 

por situar-se somente em Pitimbu, não possui essas questões. Pontuação 

final: Alternativa 1 (5), Alternativa 2 (1/5). 

o Acessos: a Alternativa 2 prevê a construção de um acesso pavimentado ao 

terminal, o qual pode impactar no trânsito de veículos pesados na região de 

Pitimbu. A Alternativa 1 utilizaria das vias já existentes para acesso á 

Agroindustrial Tabu. Pontuação final: Alternativa 1 (1/4), Alternativa 2 (4). 

o Áreas urbanas: na Alternativa 1, os seus 7 a 8 km de traçado de dutos no 

lado terra poderão atravessar uma maior gama de áreas habitadas e rurais, 

podendo gerar interferências nas fases de implantação e operação. 

Pontuação final: Alternativa 1 (5), Alternativa 2 (1/5). 

o Comunidades tradicionais: ambas as alternativas tendem a influenciar na 

atividade de pescadores artesanais que vivem na região de Pitimbu, seja 

com a construção de estrutura de acostagem, ou com a instalação de 

monoboia. Pontuação final: Alternativa 1 (1), Alternativa 2 (1). 

o Patrimônio artístico, cultural e arqueológico: a Alternativa 1 tem seu traçado 

próximo a sítios arqueológicos consolidados, conforme demonstrado na  
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Figura 52. Na Alternativa 2 esse risco é diminuído pelas características 

construtivas do terminal. Pontuação final: Alternativa 1 (3), Alternativa 2 

(1/3). 

o Paisagem e turismo: a Alternativa 1 tende a obstruir e modificar de forma 

mais drástica a paisagem da praia de Pitimbu, impactando 

consequentemente sua vocação turística. A transferência do ponto de 

atracação para a monoboia, distante cerca de 16 km da costa, conforme 

apresentado na Alternativa 2, atenua esse efeito. Pontuação final: 

Alternativa 1 (7), Alternativa 2 (1/7). 

• Ambiental: 

o Águas superficiais: a Alternativa 1, por possuir maior traçado em terra e 

cruzar um maior número de corpos hídricos, tende a causar maiores 

impactos às águas superficiais em caso de eventos de poluição. Na 

Alternativa 2 há a estimativa de cruzamento com apenas um corpo hídrico, 

de regime intermitente. Pontuação final: Alternativa 1 (7), Alternativa 2 

(1/7). 

o Águas subterrâneas: a Alternativa 1, por possuir maior traçado em terra, 

tende a causar maiores impactos às águas subterrâneas em caso de eventos 

de poluição. Pontuação final: Alternativa 1 (7), Alternativa 2 (1/7). 

o Qualidade do ar: ambas as alternativas preveem a utilização de caminhões 

tanque para escoamento das cargas armazenadas no terminal. A circulação 

desses caminhões pode gerar alterações na qualidade do ar dos municípios 

próximos. Pontuação final: Alternativa 1 (1), Alternativa 2 (1). 

o Biota aquática: a Alternativa 2, por possuir 16 km de traçado de dutos 

submarinos, apresenta maior risco de alteração da qualidade ambiental em 

caso de eventos de poluição, o que pode afetar a biota aquática. Na 

Alternativa 1 esses efeitos seriam diminuídos. Pontuação final: Alternativa 

1 (1/5), Alternativa 2 (5). 

o Fauna marinha: a Alternativa 2, por possuir 16 km de traçado de dutos 

submarinos, apresenta maior risco de alteração da qualidade ambiental em 

caso de eventos de poluição e interferência com padrões migratórios e 
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reprodutivos que podem afetar a fauna marinha. Na Alternativa 1 esses 

efeitos seriam diminuídos. Pontuação final: Alternativa 1 (1/7), Alternativa 

2 (7). 

o Fauna terrestre: a Alternativa 1 ao possuir maior traçado em terra, 

pressupõe maior risco à fauna terrestre, principalmente na fase de 

instalação dos dutos e estrutura de acostagem. Na Alternativa 2, os 

impactos tendem a ser menores, já que a infraestrutura de armazenagem 

encontra-se mais próxima à costa. Pontuação final: Alternativa 1 (6), 

Alternativa 2 (1/6). 

o Supressão vegetal: a Alternativa 1 por atravessar maior quantidade de área 

em terra está sujeita a maiores volumes de supressão vegetal em 

comparação com a Alternativa 2. Embora haja trecho de dutos passando por 

vegetação nativa, prevê-se utilização de tecnológica que a preserve 

integralmente. Pontuação final: Alternativa 1 (5), Alternativa 2 (1/5). 

o Áreas protegidas: ambas as alternativas se encontram fora dos limites de 

unidades de conservação e áreas de amortecimento, e em localidade com 

presença de corais. Pontuação final: Alternativa 1 (1), Alternativa 2 (1). 

o Sensibilidade ao óleo: a Alternativa 1 por preconizar estrutura de acostagem 

junto à linha de costa pressupõe maior probabilidade de chegada de óleo à 

faixa litorânea. Já a Alternativa 2, devido à distância do ponto de 

transferência de derivados de combustível da costa, indica que haverá maior 

tempo de resposta a eventos de poluição, possibilitando que o combate seja 

realizado antes que o material chegue à praia. Pontuação final: Alternativa 

1 (3), Alternativa 2 (1/3). 

o Sedimentos/dragagem: conforme já mencionado no decorrer da seção, a 

Alternativa 1 pressupõe dragagem para instalação de infraestrutura e 

dragagem de manutenção para operacionalização de canal de acesso e 

bacias de evolução/manobra. A realização constante desses serviços 

representa risco à qualidade dos sedimentos. Na Alternativa 2 não são 

previstas atividades de dragagem. Pontuação final: Alternativa 1 (8), 

Alternativa 2 (1/8). 
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7.3.2 Resultados 

No contexto deste EIA, os autovetores foram calculados em ambiente de programação 

Python 3.8, utilizando-se de algoritmo desenvolvido com base no que preconiza Saaty 

(1990). O resultado das ponderações pode ser visto na Tabela 58, por aspecto e na Tabela 

59, por categoria após somados os valores de importâncias. 

Tabela 58. Resultados das ponderações realizadas para ambas as alternativas, por aspecto. 

Categoria Aspecto 
Alternativa 1 (Fazenda 
Fugida + Acostagem) 

Alternativa 2 (Fazenda 
Taquara + Monoboia) 

Socioeconômico 

Custos de implantação 0,875 0,125 

Aspectos fundiários 0,750 0,250 

Aspectos regulatórios 0,833 0,167 

Acessos 0,200 0,800 

Áreas urbanas 0,833 0,167 

Comunidades 
tradicionais 

0,500 0,500 

Patrimônio artístico, 
cultural e arqueológico 

0,750 0,250 

Paisagem e turismo 0,875 0,125 

Ambiental 

Águas superficiais 0,875 0,125 

Águas subterrâneas 0,875 0,125 

Qualidade do ar 0,500 0,500 

Biota aquática 0,167 0,833 

Fauna marinha 0,125 0,875 

Fauna terrestre 0,857 0,143 

Supressão vegetal 0,833 0,167 

Áreas protegidas 0,500 0,500 

Sensibilidade ao óleo 0,750 0,250 

Sedimentos/dragagem 0,889 0,111 
Elaboração: Hidrotopo Consultoria e Projetos. 

Tabela 59. Resultados das ponderações realizadas para ambas as alternativas, por categoria. 

Categoria 
Alternativa 1 (Fazenda 
Fugida + Acostagem) 

Alternativa 2 (Fazenda 
Taquara + Monoboia) 

Socioeconômico 5,62 2,38 

Ambiental 6,37 3,63 
Elaboração: Hidrotopo Consultoria e Projetos. 

De acordo com a análise AHP, nota-se que a Alternativa 2, em análise preliminar, é aquela 

que apresenta menores índices de importância e possíveis impactos tanto nos aspectos 
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socioeconômicos quanto ambientais elencados no decorrer da avaliação, tornando-se a 

mais vantajosa entre as duas. 
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8. ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO 

As áreas de influência constituem-se em delimitações geográficas que representam as 

porções de terra a serem afetadas pelos potenciais impactos ambientais causados pela 

implantação do empreendimento em processo de licenciamento considerando-se, como 

unidade primária, a bacia hidrográfica na qual o projeto se insere (BRASIL, 1986).  

Embora não haja metodologia específica para a definição de áreas de influência em Estudos 

de Impacto Ambiental (EIA), convencionou-se ao longo dos anos a delimitação das áreas 

em três grupos: Área Diretamente Afetada (ADA), Área de Influência Direta (AID) e Área de 

Influência Indireta (AII) (MENIN et al., 2017). Tais áreas são definidas quanto ao seu nível 

de abrangência como:  

• Área Diretamente Afetada (ADA): corresponde à área que sofrerá a ação 

direta da implantação e operação do empreendimento. 

• Área de Influência Direta (AID): corresponde à área que sofrerá os impactos 

diretos de implantação e operação do empreendimento. 

• Área de Influência Indireta (AII): corresponde à área real ou potencialmente 

sujeita aos impactos indiretos da implantação e operação do 

empreendimento. (CETESB, 2014, p. 27). 

Em se tratando dos três meios de caracterização socioambiental do empreendimento para 

elaboração do EIA (físico, biótico e antrópico) cabe salientar que as áreas de influência 

podem não coincidir, uma vez que as análises tendem a considerar aspectos 

complementares, porém, diferentes uns dos outros. Nesse sentido, no âmbito da 

metodologia empregada na definição das áreas de influência do Terminal Portuário 

Tabulog, optou-se pela segmentação da AID e AII para os meios físico/biótico e antrópico. 

Para delimitação das áreas de influência utilizaram-se como ponto de partida os dados 

primários coletados em levantamentos de campo e reconhecimento do local, com ênfase 

na ADA e AID, bem como os dados secundários disponíveis em fontes de dados públicas, 

bases cartográficas georreferenciadas, artigos científicos, relatórios técnicos, políticas 

setoriais e de planejamento, dentre outras. 
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8.1 ÁREA DIRETAMENTE AFETADA (ADA) 

A ADA do Terminal Portuário Tabulog compreende a área de implantação do 

empreendimento em ambas as suas porções, tanto em terra quanto mar. A infraestrutura 

considerada abrange tanto a implantação inicial quanto as áreas de futuras expansões, as 

quais contemplam: estrutura de tancagem para armazenamento de granéis líquidos, 

estrutura administrativa, portarias de acesso, vias internas, estacionamento, dutovia 

terrestre, casa de máquinas e estrutura de apoio, dutovia submarina e monobóia.  

Além da infraestrutura física, acrescentou-se um buffer de 15 metros em torno da área 

total do empreendimento, de forma a abranger as áreas circunvizinhas aos dutos no lado 

mar e terra e a monobóia. Outro fator considerado na delimitação da ADA foram as 

alternativas de traçado da faixa submarina de dutos, nas quais definem-se: 

• Cenário 1: implementação da faixa de dutos submarinos através da utilização de 

tecnologia de furo direcional, passando sob bancos de coral. 

• Cenário 2: implementação da faixa de dutos submarinos com desvio, passando à 

direita de bancos de coral. 

A Figura 65 ilustra as ADAs delimitadas considerando-se os dois cenários de traçado dos 

dutos submarinos.
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Figura 65. Localização das ADAs dos cenários 1 e 2. 
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Observa-se que ambos os traçados diferem-se apenas no desvio da zona de corais, o que 

ocasiona a sobreposição das ADAs nos demais trechos. Sendo assim, no decorrer dos 

estudos ambas as ADAs serão consideradas de forma a avaliar-se qual dos traçados impõe 

menores impactos socioambientais ao entorno do empreendimento. 

8.2 ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID) 

A metodologia de delimitação da AID segmentou-se em duas, uma delas abrangendo os 

meios físico e biótico e outra abordando o meio antrópico. Para os meios físico e biótico 

utilizou-se como referência a Resolução Conama nº 428/2010, a qual condiciona a 

obtenção de licença ambiental de empreendimentos à autorização de órgão gestor de 

Unidades de Conservação (UC) caso ele esteja dentro de um buffer de 3 km dos seus limites 

e não haja zona de amortecimento definida (BRASIL, 2010a). 

Sendo assim, adotou-se o buffer de 3 km como referência, aplicando-o à toda a 

infraestrutura prevista e aos dois cenários de traçado de dutos submarinos. Conforme 

representado na Figura 66, a AID é representada em sua maior parte pela porção do lado 

água do empreendimento, compreendendo parte da orla de Pitimbu/PB e a foz do rio 

Maceió, além de situar-se próxima à Reserva Extrativista (RESEX) Acaú-Goiana e Área de 

Preservação Ambiental (APA) de Santa Cruz ao sul ao sul e à APA de Tambaba. Já na porção 

em terra, observa-se a inserção da área em ocupação urbana e a ocorrência tanto de corpos 

hídricos quanto de áreas de vegetação nativa e exploração agrícola de cana de açúcar. 

Já no meio antrópico, tal qual ilustrado na Figura 67, a AID compreende a área do município 

de Pitimbu/PB, uma vez que este tende a ser o município mais afetado pela movimentação 

prevista no terminal. Ainda, sua delimitação se deu em função das características sociais e 

econômicas da localidade uma vez que o município se caracteriza pela forte presença de 

atividades de turismo, pesca e extrativismo, identificando-se a presença de ao menos duas 

colônias de pescadores.

http://www.hidrotopo.com.br/
mailto:hidrotopo@hidrotopo.com.br


      

 

Figura 66. Localização das AIDs dos cenários 1 e 2, para os meios físico e biótico. 

 



 

 

Figura 67. Localização da AID, para o meio antrópico. 
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8.3 ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA (AII) 

A AII compreende as componentes físicas, bióticas e antrópicas a serem afetadas por 

impactos gerados tanto na ADA quanto na AID. Segundo demonstrado na Figura 68, a AII 

para os meios físico de biótico compreende a área da bacia do rio Abiaí, com 449,5 km² a 

qual, juntamente com a bacia do rio Gramame, formam a bacia do Litoral Sul (AESA, 2006). 

Além disso, conforme dados do Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural (SICAR), a 

AII compreende diversas propriedades rurais cadastradas de diferentes culturas, suas 

respectivas reservas legais e Áreas de Preservação Permanente (APP) (BRASIL, 2021b), bem 

como regiões de manguezal tanto ao sul, na foz do Abiaí, quanto ao norte, na divisa com o 

estado de Pernambuco (ICMBIO, 2018). 

Já em relação ao meio antrópico, conforme mostra a Figura 69, a AII abrange a área dos 

polos municipais de atração à região, bem como aqueles que vivem de atividades 

pesqueiras, extrativistas e turísticas, ligadas aos recursos hídricos, como: Pitimbu, Conde, 

Caaporã e Alhandra na Paraíba; e Goiana e Ilha de Itamaracá em Pernambuco. Além da 

vocação turística a região também conta com plantas de produção de cimento e outros 

produtos para a construção civil, o setor mais representativo na economia industrial do 

estado da Paraíba (CNI, 2020).
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Figura 68. Localização da AII, para os meios físico e biótico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  



 

 

Figura 69. Localização da AII, para o meio antrópico. 
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9. ÁREAS PROTEGIDAS 

Esta seção destina-se à discussão da inserção do empreendimento e suas áreas de 

influência em áreas consideradas sensíveis ambientalmente por conta de sua importância 

ecológica. Nesse sentido, serão descritas as principais Unidades de Conservação (UCs) 

dentro das áreas definidas no escopo deste EIA, bem como as Áreas Prioritárias para 

Conservação nas quais o empreendimento encontra-se próximo e demais formações 

ambientais de interesse. 

9.1 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (UC) 

UCs são áreas destinadas à preservação dos recursos naturais nela presentes, sob regime 

especial de administração, conforme define a Lei nº 9.985/2000 que instituiu o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação (SNUC): 

I - unidade de conservação: espaço territorial e seus recursos ambientais, 

incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, 

legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites 

definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias 

adequadas de proteção; (BRASIL, 2000b, não paginado). 

Juntam-se as UCs outras modalidades de áreas protegidas, principalmente as terras 

indígenas, territórios quilombolas e áreas de patrimônio histórico, os quais são discutidos 

frequentemente em EIAs e demais estudos que se utilizam dos preceitos da Avaliação de 

Impactos Ambientais (AIA). Segundo o SNUC as UCs podem ser classificadas quanto suas 

restrições de uso em proteção integral e uso sustentável. 

As UCs de proteção integral buscam a manutenção dos ecossistemas de forma a permitir 

apenas usos indiretos de seus recursos naturais e são classificadas em cinco categorias, 

cada uma com suas especificidades (BRASIL, 2000b): 

• Estação Ecológica. 

• Reserva Biológica. 

• Parque Nacional. 
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• Monumento Natural. 

• Refúgio da Vida Silvestre. 

Já as de uso sustentável permitem determinados usos, desde que não haja perda de 

biodiversidade e garanta-se a perenidade dos recursos naturais disponíveis de forma viável 

tanto economicamente e quanto socialmente (BRASIL, 2000b). Sendo assim, as UCs de uso 

sustentável podem ser classificadas como: 

• Áreas de Proteção Ambiental (APA). 

• Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE). 

• Floresta Nacional. 

• Reserva Extrativista. 

• Reserva de Fauna. 

• Reserva de Desenvolvimento Sustentável. 

• Reserva Particular de Patrimônio Natural. 

Em termos de esfera de instauração e administração, as UCs podem ter caráter municipal, 

estadual ou federal, sempre instauradas por meio do poder público através da edição de 

regulamentação jurídica. Até que se chegue na fase de edição da normativa jurídica cabível, 

define-se através de estudos técnicos as potencialidades da área em questão, seus limites 

e interesses sociais e ambientais, os quais são levados a audiências públicas para 

aprovação. Também decorre desse processo a definição de permissões de uso e ocupação 

da área a ser demarcada e zonas de amortecimento, que são documentados em Planos de 

Manejo.  

O Terminal Portuário Tabulog apresenta UCs em suas Áreas de Influência e proximidades, 

conforme apresenta a Figura 70. Dentre elas, destacam-se duas UCs que se encontram 

dentro da AII do empreendimento: a APA de Tambaba, distante 15,9 km do 

empreendimento, e a RESEX Acaú-Goiana a 8,5 km. Além delas, também identifica-se a 

presença de formações de corais na AID, bem como uma porção de faixa de manguezal 

pertencente à foz do rio Abiaí.
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Figura 70. Unidades de Conservação no entorno do empreendimento. 
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Ainda de acordo com a Figura 70 encontram-se delimitadas as zonas de amortecimento 

das UCs do entorno do empreendimento, a partir de um buffer de 3 km caso não haja 

delimitação estabelecida, conforme disposto na Resolução Conama nº 428/2010 e Lei nº 

9.985/2000 (BRASIL, 2000b, 2010a). Identifica-se, portanto, que a zona de amortecimento 

da RESEX Acaú-Goiana se sobrepõe tanto à AID quando à AII do empreendimento.  

Diante disso, nas subseções subsequentes serão descritas ambas as UCs que se sobrepõem 

as áreas de influência do Terminal Portuário Tabulog de forma a avaliar-se como a dinâmica 

do empreendimento poderá afetar essas áreas. 

9.1.1 Área de Proteção Ambiental (APA) de Tambaba 

A APA de Tambaba foi estabelecida através do Decreto Estadual n° 22.882/2002, com uma 

área total de 3.270 hectares. Posteriormente, a UC teve sua área alterada pelo Decreto 

Estadual n° 26.296/2005, ocupando área de 11.500 hectares e abrangendo as localidades 

de Lagoa Preta, Praia de Tabatinga, Fazenda Bucatu, Praia de Coqueirinho, Praia de 

Tambaba e Praia de Garaú, nos municípios de Conde, Alhandra e Pitimbu (PARAÍBA, 2005). 

A administração da área, bem como a definição dos seus usos prioritários e zoneamentos 

é de responsabilidade do órgão ambiental estadual da Paraíba, a SUDEMA. O Plano de 

Manejo da APA teve sua aprovação em 2017, por meio da Resolução SUDEMA nº 29/2017 

(PARAÍBA, 2017) e a formação de grupo de trabalho para compatibilização de índices 

urbanísticos e ocupação do solo na área da UC, em 2019, segundo a Resolução SUDEMA nº 

24/2019 (PARAÍBA, 2019a). Sendo assim, o Plano de Manejo divide a área em quatro tipos 

de zoneamento e suas respectivas subdivisões, ilustrados na Figura 71.
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Figura 71. Zoneamento ambiental da APA de Tambaba. 

 

 Fonte: Paraíba (2019b).
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Cada subdivisão engloba uma ou mais formas de uso do solo identificadas na UC e possui 

regramento específico para regulamentação das atividades permitidas em seus limites, tal 

qual resumido da Tabela 60. 

Tabela 60. Classes de zoneamento da APA de Tambaba. 

Zona Descrição 

Manejo 
Inclui áreas urbanas e rurais consolidadas e em processo de 
regularização, com maior predominância na faixa litorânea da 
UC, onde a especulação imobiliária é mais acentuada. 

Preservação 
Abrange áreas de APP, áreas com cobertura vegetal em 
estágio médio de regeneração e com espécies ameaçadas, 
áreas de corredor ecológico e regiões de restinga 

Conservação 

Engloba áreas de relevante interesse ecológico para a 
preservação da fauna e flora locais, incluindo regiões em que 
já houve identificação de espécies ameaçadas de extinção, 
áreas destinadas ao naturismo e áreas de conexão entre as 
zonas de preservação. 

Fonte: Paraíba (2017). 
Elaboração: Hidrotopo Consultoria e Projetos. 

Na zona de preservação, por exemplo, encontra-se a praia de Tambaba, conhecida por ser 

a primeira praia brasileira a ser permitida a prática do naturismo e muito visitada por 

turistas de diversos países (CALDAS, 2014). A vocação turística da região vem se 

intensificando ao longo dos anos, principalmente por conta da pavimentação da rodovia 

PB-008, a qual proporcionou aumento significativo da instalação de loteamentos, 

residências de veraneio, hotéis e resorts no interior da APA (CALDAS, 2014), que tendem a 

se concentrar nas zonas de manejo residencial.  

Além do turismo, as práticas agrícolas também exercem influência nos usos do solo da UC, 

com propriedades de subsistência e grandes latifúndios e destaque para plantações de 

bambu, cana-de-açúcar e abacaxi, as quais ocupam grande parte da área da APA (SOARES, 

2014). A alta diversidade de usos e sua consequente expansão ao longo dos anos tende a 

causar potenciais conflitos que podem acarretar a perda de qualidade ambiental no interior 

da APA e localidades adjacentes. 

Distante 15,9 km da UC, as características tecnológicas e de concepção do 

empreendimento tendem a diminuir seu impacto tanto na paisagem, uma vez que não se 
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utilizará se infraestrutura de cais, bacias de evolução e de fundeio, quanto na possível 

perda de qualidade ambiental na região litorânea da UC, já que serão previstos e 

implementados os devidos planos e programas de monitoramento e medidas 

compensatórias cabíveis.  

Além disso, ao avaliar-se o porte do empreendimento, sua localização geográfica e seus 

impactos, denota-se a necessidade de interlocução constante dos gestores do 

empreendimento com os órgãos gestores da APA, organizações civis e comunidade local. 

9.1.2 Reserva Extrativista (RESEX) Acaú-Goiana 

Mais próxima do empreendimento do que a APA de Tambaba, a RESEX Acaú-Goiana 

distancia-se 8,5 km da estrutura de armazenagem do empreendimento e tem 

interferências de sua zona de amortecimento com a AID. A RESEX Acaú-Goiana foi criada 

em 2007 através do Decreto s/n° de 26 de setembro de 2007, atualmente administrada 

pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e, em sua 

concepção, tem como principal objetivo: 

Art. 2°  A Reserva Extrativista Acaú-Goiana tem por objetivo proteger os meios de 

vida e garantir a utilização e a conservação dos recursos naturais renováveis 

tradicionalmente utilizados pela população extrativista das comunidades de 

Carne de Vaca, Povoação de São Lourenço, Tejucupapo, Baldo do Rio Goiana e 

Acaú e demais comunidades incidentes na área de sua abrangência. (BRASIL, 

2007, não paginado).. 

A área da RESEX é de 6.676,69 hectares, englobando comunidades dos estados da Paraíba 

e Pernambuco, como as comunidades de Acaú e Caaporã no lado paraibano e as 

comunidades de Carne de Vaca, São Lourenço, Tejucupapo e Baldo do Rio, em Pernambuco 

(BRASIL, 2007). Além disso, a RESEX também abriga foz dos rios Goiana e Megaó, conforme 

mostra a Figura 72, o que torna a área propícia para atividades de pesca artesanal e 

extrativismo, principais atividades de subsistência das comunidades da região (BRASIL, 

2007).
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Figura 72. Localização da RESEX Acaú-Goiana e respectiva zona de amortecimento. 
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A Figura 73 apresenta o mapeamento dos usos do solo na RESEX gerado por classificação 

orientada de imagem para ilustrar os principais usos e ocupações do solo no interior da UC 

e na área de amortecimento. As imagens de satélite utilizadas no processo de classificação 

foram obtidas junto ao banco de dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), 

referentes ao satélite CBERS-04A, lançado em 20 de dezembro de 2019 (INPE, 2019b, 

2021).  

A seleção das imagens ocorreu de forma a obter-se o menor número de nuvens possível e 

maior resolução. Diante das imagens disponíveis no catálogo do INPE, os arquivos 

selecionados são datados de 29/12/2020, captados por Câmera Multiespectral e 

Pancromática de Ampla Varredura (WPM) com resolução multiespectral de 8 metros e 

pancromática de 2 metros (INPE, 2019a).  

A caracterização dos usos considerou localidades com ocupação urbana consolidada, zonas 

agrícolas, áreas com vegetação predominante, corpos d’água, regiões cobertas com nuvens 

e suas respectivas sombras, faixas de praia e bancos de areia.
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Figura 73. Identificação dos principais usos do solo da RESEX Acaú-Goiana e respectiva zona de amortecimento. 
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Observando-se a Figura 73, nota-se a predominância de áreas de exploração agrícola, 

principalmente cana-de-açúcar, em todo o perímetro da UC em quantidade significativa. A 

ocupação urbana, como esperado, concentra-se ao litoral e em povoados circunvizinhos à 

região de vegetação densa, característica de mangue. Já região central da RESEX 

encontram-se zonas de exploração de carcinicultura, implantadas anteriormente ao 

estabelecimento da UC 

Pesquisas realizadas na área da RESEX apontaram que mais de 80% da população 

entrevistada à época declarava a pesca como principal atividade econômica na qual a maior 

parte delas encontra-se associada à Colônia de Pescadores Z10 e/ou associações coletivas 

próprias como forma de representação sindical (BARACHO, 2016). Como complementação 

à renda advinda da pesca e extrativismo, parte substancial das famílias residentes no 

entorno da RESEX recebem auxílio de programas governamentais como o Bolsa Família e 

Bolsa Verde (BARACHO, 2016). 

Um dos principais pontos de conflitos presente na RESEX é a falta de saneamento básico e 

infraestrutura de moradia para as comunidades pesqueiras e extrativistas, uma vez que o 

efluente sanitário é despejado nos corpos hídricos sem tratamento o que, 

consequentemente, afeta a disponibilidade de recursos pesqueiros e a qualidade 

ambiental da área (SILVA, 2017). Soma-se a este fato a presença de conflitos territoriais 

relacionados ao manejo de fogo, despejo de vinhoto e pulverização aérea de agrotóxicos 

relacionados a monoculturas de cana-de-açúcar localizadas às margens da RESEX e a 

pressão ambiental exercida por empresas de carcinicultura, indústrias cimenteiras, 

indústrias de papel e celulose, entre outras (LIMA, 2016; SILVA, 2017).  

Até o momento a RESEX Acaú-Goiana não possui plano de manejo consolidado e, portanto, 

não há zoneamento específico e restrições de uso definidas, bem como zona de 

amortecimento. Em 2017, o conselho gestor da UC foi homologado mediante o Termo de 

Homologação nº 03/2017, o qual estabelece a composição da unidade gestora e prevê a 

representação de todas as partes interessadas, elencadas na Tabela 61 (ICMBIO, 2017). 
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Tabela 61.  Entidades que compõem o comitê gestor da RESEX Acaú-Goiana. 

Categoria Membros 

Órgãos públicos 
ambientais 

- ICMBio. 
- Agência Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco (CPRH). 
- SUDEMA. 

Órgãos públicos de 
áreas afins 

- Prefeitura Municipal de Goiana. 
- Prefeitura Municipal de Pitimbu. 
- Prefeitura Municipal de Caaporã. 
- Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). 
- Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Goiana. 
- Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano 
(IAHGP). 

Usuários do território 
- Comunidades de Baldo do Rio, Tejucupapo, São Lourenço, 
Carne de Vaca, Acaú e Caaporã. 

Organizações da 
sociedade civil 

- Conselho Pastoral dos Pescadores (CPP). 
- Cunhã Coletivo Feminista. 
- Lafrage-Holcim. 
- Brennand Cimentos. 
- Serviço Social da Indústria (SESI). 
- RM Aquicultura. 
- Associação das Empresas do Polo Pernambuco e Paraíba 
(AEP). 
- Agroindustrial TABU. 
 

Instituições de 
Pesquisa 

- Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj). 
- Universidade de Pernambuco (UPE). 
- Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). 
- Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). 

Fonte: ICMBio (2017). 
Elaboração: Hidrotopo Consultoria e Projetos. 

Cabe destacar que, a implantação e posterior operação do empreendimento poderá 

manifestar e induzir efeitos adversos à RESEX devido ao sistema de dutos marítimos o qual, 

em caso de potenciais vazamentos e/ou acidentes, poderá convergir derivados de petróleo 

e demais efluentes líquidos para a desembocadura do estuário dos Rios Abiaí e Goiana. Na 

ocorrência de potenciais incidentes dessa magnitude, impactos negativos diretos e 

indiretos podem afetar os rios e ecossistemas marinho-costeiros associados, como 

manguezais, restingas e as populações tradicionais da RESEX. 

9.2 ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA CONSERVAÇÃO 

As Áreas Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade são um instrumento de 

planejamento desenvolvido pelo Ministério do Meio Ambiente em parceria com 
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organizações de pesquisa científica e órgãos ligados à proteção e fiscalização ambiental 

para otimizar a implantação de ações de licenciamento, fiscalização e criação de novas 

unidades de conservação nos biomas brasileiros (BRASIL, 2004). 

A definição das áreas segue critérios estipulados pela Deliberação CONABIO nº 39 de 

14/12/2005 e consiste na utilização de modelagem computacional seguida da validação e 

refinamento dos resultados consultando-se especialistas de diferentes segmentos e 

regiões de biomas gerando-se ao final, um mapa contendo a classe de prioridade de 

determinada área (BRASIL, 2005a). Atualmente, o projeto está em sua segunda atualização, 

concluída em 2018, aprovada pela Portaria MMA nº 463 de 18 de dezembro de 2018 

(BRASIL, 2018). 

O Terminal Portuário Tabulog, por situar-se em região litorânea, encontra-se próximo ou 

inserido nos biomas Marinho/Costeiro e Mata Atlântica, em áreas de importância biológica 

e de prioridade de ação altas, tal qual ilustrado na Figura 74. Essa condição coloca o 

empreendimento numa área susceptível à influência de futuras decisões acerca de criação 

de áreas de conservação no seu entorno e demais medidas de proteção de áreas 

ecologicamente relevantes.
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Figura 74. Áreas prioritárias para conservação no entorno do empreendimento. 
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Ainda de acordo com a metodologia de criação das Áreas Prioritárias para Conservação, a 

região de implantação do empreendimento possui em seu plano de ações as definições 

dispostas na Tabela 62, que versam sobre medidas de gestão e governança, fiscalização, 

mitigação de impactos e gestão do conhecimento. 

Tabela 62. Ações previstas para a área de influência do empreendimento no contexto das Áreas 
Prioritárias para Conservação. 

Meio Categoria Ações 

Lado Terra 
Fiscalização 
ambiental 

- Fiscalização e controle de atividades ilegais (ex: 
desmatamento, caça, pesca predatória). 

Lado Água 

Gestão e 
Governança 

- Criação de UC de Proteção Integral. 
- Criação de UC de Uso Sustentável. 

Mitigação de 
Impactos 

- Redução de impacto de atividade degradante. 

Pesquisa 

- Biodiversidade. 
- Habitat crítico. 
- Geodiversidade. 
- Diagnóstico participativo. 
- Conhecimento tradicional associado. 
- Diagnóstico das cadeias de valor da 
sociobiodiversidade. 
- Estimativa de Estoque Pesqueiro. 
- Serviços ecossistêmicos. 
- Uso e ocupação por comunidades residentes.  
- Mapeamento de habitats. 
- Impactos da Mudança do Clima. 
- Potencial para o turismo sustentável. 
- Definição de capacidade de suporte. 
- Mitigação, remediação e restauração de impactos. 

Fonte: Brasil (2020). 
Elaboração: Hidrotopo Consultoria e Projetos. 

No lado terra do empreendimento, no qual prevê-se a construção da infraestrutura de 

armazenagem, o plano de ações recomenda a fiscalização de atividades ilegais como pesca 

predatória e desmatamento, por conta dos remanescentes de vegetação e UCs presentes 

na região e a condução de atividades de pesca artesanal e extrativismo pela população 

local. Já no lado água é recomendada a criação de novas UCs, adoção de medidas de 

redução de impactos e condução de pesquisa científica em diversas áreas. 
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9.3 SENSIBILIDADE AO ÓLEO 

O mapeamento e identificação de áreas susceptíveis ao derramamento de óleo na costa 

brasileira constitui-se num instrumento de planejamento do Ministério do Meio Ambiente 

(MMA) para a adoção de ações de contingência em caso de incidentes e o planejamento 

ambiental do ambiente marinho e costeiro nacional (BRASIL, 2017). Nesse contexto 

inserem-se as Cartas de Sensibilidade Ambiental ao Óleo (SAO), elaboradas por meio do 

MMA e instituições parceiras, as quais dividem-se em bacias litorâneas que contemplam 

toda faixa litorânea brasileira, sendo elas (BRASIL, 2014): 

• Bacia Ceará-Potiguar. 

• Bacia de Santos. 

• Bacia do Espírito Santo. 

• Bacia do Sul da Bahia. 

• Bacia de Sergipe-Alagoas/Pernambuco-Paraíba. 

• Bacia da Foz do Amazonas. 

• Bacia Pará-Maranhão/Barreirinhas. 

• Bacia de Campos. 

• Bacia de Pelotas. 

Cada bacia é dotada de um atlas, contemplando cartas estratégias, táticas e operacionais 

que resumem as componentes ambientais e socioeconômicas da região de análise em 

relação à sua susceptibilidade ao derramamento de óleo, por meio de um índice 

denominado Índice de Sensibilidade ao Óleo (ISL) (BRASIL, 2004). Dependendo do ISL da 

localidade, determinadas ações de resposta e planejamento deverão ser implementadas 

com o objetivo de proteger recursos socioambientais de relevância ecológica para a região 

em caso de incidentes. 

O ISL varia de 1 a 10, tendo como principal parâmetro de definição a geomorfologia da área 

considerada o que, a princípio, determina tanto o tempo de permanência do óleo 

derramado quanto o tipo de processo de limpeza a ser conduzido. A Tabela 63 apresenta 

os tipos de ISL e suas principais características. 
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Tabela 63. Graduação do ISL e respectivas características. 

ISL Características geomorfológicas 

1 

- Costões rochosos lisos, de alta declividade, expostos. 
- Falésias em rochas sedimentares, expostas. 
- Estruturas artificiais lisas (paredões marítimos artificiais), 
expostas. 

2 
- Costões rochosos lisos, de declividade média a baixa, 
expostos. 
- Terraços ou substratos de declividade média, expostos. 

3 

- Praias dissipativas de areia média a fina, expostas. 
- Faixas arenosas contíguas à praia, não vegetadas, sujeitas à 
ação de ressacas. 
- Escarpas e taludes íngremes. 
- Campos de dunas expostas 

4 
- Praias de areia grossa. 
- Praias intermediárias de areia fina a média, expostas. 
- Praias de areia fina a média, abrigadas. 

5 

- Praias mistas de areia e cascalho, ou conchas e fragmentos 
de corais. 
- Terraço ou plataforma de abrasão de superfície irregular ou 
recoberta de vegetação. 
- Recifes areníticos em franja. 

6 

- Praias de cascalho (seixos e calhaus). 
- Costa de detritos calcários. 
- Depósito de tálus. 
- Enrocamentos (“rip-rap”, guia corrente, quebra-mar) 
expostos. 
- Plataforma ou terraço exumado recoberto por concreções 
lateríticas. 

7 
- Planície de maré arenosa exposta. 
- Terraço de baixa-mar. 

8 

- Escarpa/ encosta de rocha lisa, abrigada. 
- Escarpa/ encosta de rocha não lisa, abrigada. 
- Escarpas e taludes íngremes de areia, abrigados. 
- Enrocamentos (“rip-rap” e outras estruturas artificiais não 
lisas) abrigados. 

9 

- Planície de maré arenosa/ lamosa abrigada e outras áreas 
úmidas costeiras não vegetadas. 
- Terraço de baixa-mar lamoso abrigado. 
- Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de 
corais. 

10 

- Deltas e barras de rio vegetadas. 
- Terraços alagadiços, banhados, brejos, margens de rios e 
lagoas. 
- Brejo salobro ou de água salgada, com vegetação adaptada 
ao meio salobro ou salgado; apicum. 
- Marismas. 
- Manguezal (mangues frontais e mangues de estuários). 

Fonte: Brasil (2004). 
Elaboração: Hidrotopo Consultoria e Projetos. 
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Diante desses aspectos e, devido ao fato de o empreendimento em questão ter como 

vocação a movimentação de combustíveis, faz-se necessária a análise do seu entorno 

quanto à sensibilidade ao óleo para que os futuros planos e programas de mitigação de 

impactos sejam aderentes às diretrizes previstas nas Cartas SAO. A Figura 75 ilustra a 

localização do empreendimento frente às Cartas SAO da Bacia de Sergipe-

Alagoas/Pernambuco-Paraíba.

http://www.hidrotopo.com.br/
mailto:hidrotopo@hidrotopo.com.br


  

 

Figura 75.  Características do ISL nas áreas de influência do empreendimento. 
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Nas áreas de influência do empreendimento predominam os ISL 3, 4, 9 e 10, de acordo com 

a Figura 75. ISL 3 e 4 tem como principal característica a presença de praias e dunas de 

areia média a fina e grossa. Ambientes de ISL 3 tendem a ter penetração de óleo menor 

que 10 cm, com necessidade de limpeza mecanizada e potenciais impactos a comunidades 

bióticas intermarés (BRASIL, 2004). Já o ISL 4 caracteriza localidades com penetração de 

óleo de até 25 cm de profundidade, maior dificuldade de limpeza mecanizada e severos 

impactos a comunidades bióticas (BRASIL, 2004). 

O ISL 9 descreve localidades de planícies de maré arenosas/lamosas e recifes areníticos que 

servem de suporte para corais. A penetração do óleo nesses ambientes é dificultada pela 

grande quantidade de sedimentos na água, o que pode gerar impactos na biota por conta 

da toxicidade do material (BRASIL, 2004). A característica lamosa do solo tende a retardar 

a limpeza natural do ambiente e torna a limpeza mecanizada dificultada (BRASIL, 2004). 

Por fim, o ISL 10 descreve formações de manguezais, os quais em caso de derramamento 

de óleo possuem empecilhos à limpeza mecanizada do material por conta do alto teor de 

matéria orgânica produzido nesses ambientes (BRASIL, 2004). Além disso, por serem locais 

de alta riqueza biológica, tornam-se habitats mais sensíveis à poluição. 

As características do empreendimento e da área de influência reforçam a necessidade de 

adoção de medidas de controle e resposta do empreendedor à possíveis incidentes de 

poluição com óleo decorrentes da operação do terminal para garantir que resposta seja 

rápida e que haja a manutenção de qualidade ambiental do entorno. 
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11. LISTA DE SIGLAS  

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas 
ADA Área Diretamente Afetada 

AEP 
Associação das Empresas do Polo Pernambuco e 
Paraíba 

AESA Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da  
AHP Analytical Hierarchy Process 
AIA Avaliação de Impacto Ambiental 
AID Área de Influência Direta 
AII Área de Influência Indireta 

ANP 
Agência Nacional do Petróleo Gás Natural e 
Biocombustíveis 

ANTAQ Agência Nacional de Transportes Aquaviários 
ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
APA Área de Proteção Ambiental 
API American Petroleum Institute 
APP Área de Preservação Permanente 
ARIE Área de Relevante Interesse Ecológico 
ASME American Society of Mechanical Engineers 
BCB Banco Central do Brasil 

BNDES 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social 

CAGEPA Companhia de Água e Esgotos da Paraíba 
CALM Catenary Anchor Leg Mooring 
CAR Cadastro Ambiental Rural 
CETESB Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 
CNI Confederação Nacional da Indústria 
CONABIO Comissão Nacional da Biodiversidade 
Conama Conselho Nacional do Meio Ambiente 
CPP Conselho Pastoral dos Pescadores 
CPRH Agência Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco 

DNIT 
Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes 

EIA Estudo de Impacto Ambiental 
ETE Estação de Tratamento de Esgoto 
EVTEA Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental 
FUNDAJ Fundação Joaquim Nabuco 

IAHGP 
Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico 
Pernambucano 

IBAMA 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais  

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

ICMBIO 
Instituto Chico Mendes para Conservação da 
Biodiversidade 

IDA Índice de Desempenho Ambiental 
IGP-M Índice Geral de Preços do Mercado 
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INPE Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
IPHAN Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
ISL Índice de Sensibilidade ao Óleo 
LP Licença Prévia 
LUBNOR Refinaria Lubrificantes e Derivados do Nordeste 
MAPA Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
MGE Modelo da Geração de Emprego 
MMA Ministério do Meio Ambiente 
MTPA Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil 
PA Plano de Área 
PDZ Plano de Desenvolvimento e Zoneamento 
PEI Plano de Emergência Individual 
PERH Plano Estadual de Recursos Hídricos 
PETROBRAS Petróleo Brasileiro S.A. 
PGO Plano Geral de Outorgas 
PGRS Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

PIANC 
World Association for Waterborne Transport 
Infrastructure 

PNGC Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro 
PNLP Plano Nacional de Logística Portuária 
PNMA Política Nacional de Meio Ambiente 
PNRH Política Nacional de Recursos Hídricos 
PNRS Política Nacional de Resíduos Sólidos 
PNT Política Nacional de Transportes 
PPI Programa de Parcerias de Investimentos 
PRGAP Programa Federal de Apoio à Regularização e Gestão  

PRODEMA 
Programa Regional de Pós-Graduação em 
Desenvolvimento   

REDUC Refinaria Duque de Caxias 
REGAP Refinaria Gabriel Passos 
RESEX Reserva Extrativista 
RIMA Relatório de Impacto Ambiental 
RLAM Refinaria Landulpho Alves 
RNEST Refinaria Abreu e Lima 
SAO Cartas de Sensibilidade Ambiental ao Óleo 
SESI Serviço Social da Indústria 
SGA Sistema de Gestão Ambiental 
SICAR Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural 
SNIS Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento 
SNUC Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
SUDEMA Superintendência de Administração do Meio Ambiente 
TEBIG Terminal Aquaviário de Angra dos Reis 
TEFRAN Terminal de São Francisco do Sul 
TMIB Terminal Marítimo Inácio Barbosa 
TPB Tonelada de Porte Bruto 
TR Termo de Referência 
TRANSPETRO Petrobras Transportes S.A. 
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TRBA Terminal de Regaseificação de GNL da Bahia 
UC Unidade de Conservação 
UFPB Universidade Federal da Paraíba 
UFPE Universidade Federal de Pernambuco 
UFRPE Universidade Federal Rural de Pernambuco 
UPE Universidade de Pernambuco 
UTM Universal Transverse Mercator 

WPM 
Câmera Multiespectral e Pancromática de Ampla 
Varredura 
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12. GLOSSÁRIO 

Acondicionam
ento 

Colocação dos resíduos sólidos no interior de recipientes apropriados, 
revestidos, que garantam sua estanqueidade, em regulares condições 
de higiene, visando a sua posterior estocagem ou coleta. 

Aframax 

Navio petroleiro para transporte de óleo cru. A capacidade de 
carregamento está na faixa de 80 mil a 120 mil toneladas de porte bruto 
(TPB). O nome é baseado na terminologia Average Freight Rate 
Assessment (AFRA), ou, em português, Valor Médio de Frete. 

Água de lastro  
Água armazenada dentro de tanques nos navios para manter o 
equilíbrio destes a fim de garantir boa segurança na operação dos 
navios.  

Alternativa 
locacional  

Etapa preliminar na Avaliação de Impacto Ambiental que objetiva 
identificar se o empreendimento é viável ambientalmente.  

Amarração 
Amarrar uma embarcação com cordas aos cabeços existentes em um 
cais.  

Analytical 
Hierarchy 
Process  

Método utilizado para auxiliar na tomada de decisões baseado na 
análise multicritério.  

Ancoragem Lançamento de âncora em área de fundeio para ancoragem de navios.  

Área de 
fundeio  

Local onde a embarcação lança âncora para aguardar a entrada no 
porto.  

Área de 
influência 

Delimitação geográfica que representa as porções de terra a serem 
afetadas pelos potenciais impactos ambientais causados pela 
implantação do empreendimento em processo de licenciamento. 

Área de 
Proteção 
Ambiental  

Tipo de unidade de conservação de uso sustentável.  

Área de 
Proteção 
Permanente 

Extensa área natural, com um certo nível de ocupação humana, que 
garante a proteção e conservação de atributos bióticos, abióticos, 
estéticos ou culturais importantes para a qualidade de vida da 
população. Tipo de unidade de conservação de uso sustentável. 
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Área de 
tancagem  

Local onde dispõe-se de tanques de armazenamento de produtos.  

Áreas 
Prioritárias 
para 
Conservação  

São um instrumento público, capaz de auxiliar no planejamento e 
implementação de ações voltadas para a proteção do meio ambiente.  

Aterro 
sanitário  

Obra de engenharia projetada sob critérios técnicos, cuja finalidade é 
garantir a disposição correta dos resíduos sólidos urbanos. 

Avaliação de 
Impactos 
Ambientais  

Instrumento da lei nº 6.938 (Política Nacional de Meio Ambiente). 

Bacia de 
contenção 

Área constituída por uma depressão, pela topografia do terreno ou, 
ainda, limitada por diques, destinada a conter eventuais vazamentos de 
produtos. 

Bacia de 
evolução 

Área especial, fronteiriça às instalações de acostagem, destinada 
às manobras de navios. São necessárias às operações de atracação e 
desatracação das embarcações no porto.  

Bacia 
hidrográfica 

Conjunto de terras delimitadas pelos divisores de água e drenadas por 
um rio principal, seus afluentes e subafluentes os quais convergem para 
um ponto conhecido como exultório. 

Barreira 
flutuante 

Equipamentos utilizados como resposta a derramamento de 
substâncias no mar, como de óleo. Evitam que a substância se 
propague.  

Bollard pull 
A força de reboque de um rebocador, ou seja, a tração imposta ao cabo 
de reboque medida em toneladas. 

Bottom 
loading 

Carregamento de caminhões-tanque realizado na face inferior.  

BTEX 
Compostos orgânicos voláteis encontrados em derivados de petroléo. É 
um grupo formado por benzeno, tolueno, Etilbenzeno e Xilenos (m, p e 
o). 
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Cabeços de 
amarração 

Coluna de ferro de altura reduzida encravada à beira do cais ou junto à 
borda de uma embarcação para nela se amarrarem as cordas que 
mantêm o navio atracado, junto ao cais.  

Cabotagem  
Navegação doméstica, em águas do mesmo país, em oposição 
à navegação de longo curso.  

Cais Costado do porto, onde atracam as embarcações.  

Caixa 
separadora 
água-óleo 

Tipo de tanque onde é possível separar a água do óleo, devido a 
reduzida velocidade do efluente. 

Calado 
Operacional 

Designação dada à profundidade em que se encontra o ponto mais 
baixo da quilha de uma embarcação em relação à linha d’água 
(superfície da água). É a profundidade necessária para a navegação 
segura daquela embarcação.  

Câmara 
hiperbárica 

Equipamento onde os mergulhadores permanecem respirando oxigênio 
puro enquanto são submetidos a uma pressão atmosférica equivalente 
ao nível do mar. 

Canal de 
navegação 

Canal adequado para o tráfego de embarcações, compreendendo desde 
a área de fundeio até os berços de atracação.  

Capacidade 
de percolação 

É o avanço da água pelo solo em direção a zonas não saturadas, 
expressa na razão entre tempo e distância.  

Capacidade 
de suporte 

Trata-se do nível que um ecossistema pode suportar devido a utilização 
de seus recursos naturais.  

Capacidade 
dinâmica 

É a rotatividade do produto expressando assim, 
a capacidade de armazenagem em um determinado período. 

Capacidade 
estática 

Quantidade de produto que pode ser armazenado na estrutura física do 
tanque. 

Capitão de 
manobras 

Profissional responsável por assessorar os Comandantes de navios-
tanque durante as manobras de amarração e desamarração em pontos 
específicos, como as monoboias. 

Carcinicultura Setor específico da aquicultura que realiza a o cultivo de camarão.  

http://www.hidrotopo.com.br/
mailto:hidrotopo@hidrotopo.com.br


      
   

 

 

Matriz: Av. Ayrton Senna, nº. 3.000 – Bl Grumari – Gr 3051 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 22775-003 
Filial: Rua Samuel Heusi 190 – sala 801 – Condomínio Edifício Itajahy Trade Center - Centro – Itajaí – SC – CEP: 88301-120 

 Telefax (21) 2220-4288 * 2220-9327    

Home page: www.hidrotopo.com.br  /  e-mail: hidrotopo@hidrotopo.com.br  

184 

Catenary 
Anchor Leg 
Mooring 
(CALM) 

Tecnologia consistente em uma boia que permanece sempre na 
superfície e é ancorada por quatro ou mais âncoras que podem situar-
se até 400 m da estrutura. 

Central de 
Triagem de 
Resíduos 
(CTR) 

Local onde é possível realizar a destinação/disposição ambientalmente 
adequada de resíduos. Podem conter áreas para compostagem, aterro 
sanitário, aterro industrial, locais de triagem de resíduos recicláveis, 
dentre outros.  

Centrífuga 
Aparelho ou máquina cujo funcionamento faz uso da aceleração 
centrífuga obtida através de rotação, para separar substâncias de 
densidades diferentes. 

Chapisco 
Argamassa rica em cimento, normalmente no traço 1:3 (com areia 
média ou grossa) usada para revestir paredes ou tetos. 

Classificação 
Orientada  

Processo que agrupa regiões de acordo com características 
semelhantes, como brilho, forma etc. Técnica muito utilizada na 
definição de padrões de cobertura de solo.  

Coagulação 
Etapa de tratamento onde insere-se um agente coagulante capaz de 
desestabilizar determinadas substâncias contidas no efluente.  

Coleta 
seletiva 

Tipo de coleta diferenciada de resíduos sólidos, focando-se em realizar 
a segregação de resíduos recicláveis secos para fins de reciclagem ou 
outra destinação.   

Compactação 
Redução do volume de vazios de um solo, para dar-lhe maior rigidez e 
resistência além de aumentar seu índice de impermeabilidade. 

Comunidades 
bióticas 
intermarés  

Comunidades que estão sob influência da maré e, portanto, possuem 
capacidade de sobreviver tanto em ambientes aquáticos como 
terrestres.  

Concreções 
lateríticas 

Material que provém da plintita, o qual passa por uma etapa de 
umedecimento e depois ressecamento, o que torna o material 
consolidado e assim formando concreções ferruginosas, ou lateríticas.  

Contentor Recipiente que utilizado para acondicionar resíduos. 

Contrato de 
arrendamento Contrato celebrado com a União ou com sua concessionária, por 

meio de licitação, estabelecendo o direito de uso e exploração de área 
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portuária localizada dentro dos limites da área de um porto organizado 
(definido pela Lei 8.630/93 e posteriormente pela 12.815/2013). 

Corpo d'água 
intermitente 

São cursos d'água que apresentam água em seus cursos durante o 
período das chuvas e desaparecem no período de estiagem (seca). 

Corredor 
ecológico  

Porções de ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando unidades de 
conservação, que possibilitam entre elas o fluxo de genes e o 
movimento da biota, facilitando a dispersão de espécies e a 
recolonização de áreas degradadas, bem como a manutenção de 
populações que demandam para sua sobrevivência áreas com extensão 
maior do que aquela das unidades individuais. 

Costão 
rochoso liso 

Locais influenciados pela ação do vento, mar e correntes causando 
afloramentos de rochas na linha do mar. 

Dado primário  Dados coletados diretamente da área objeto do estudo.  

Dado 
secundário  

Dados coletados por outros pesquisadores na área de interesse do 
estudo. Constituem-se de teses, notícias, artigos, bases de dados 
públicas etc.  

Decantador 
secundário  

Unidade operacional em uma ETE, cujo qual é responsável pela 
separação entre a fase líquida e sólida do efluente.  

Defensa 
marítimas 

Estrutura amortecedora fixa ao cais, utilizada para absorver 
os impactos de embarcações atracadas ou durante a operação de 
atracação.  

Deltas  
Locais que se formam devido à elevada presença de sedimentos 
próximos a foz de rios. A região acaba possuindo diversos canais junto 
ao estuário de um rio principal.  

Depósito de 
tálus 

Depósito sedimentar clástico de sopé de encosta, mal classificado, 
geralmente com fragmentos grosseiros e angulosos, sem estratificação 
regular. 

Despejo de 
vinhoto  

Subproduto gerado a partir da destilação fracionada do caldo de cana-
de-açúcar fermentado para geração de etanol.  

Diques 
Maciços de terra ou paredes de concreto ou outro material adequado, 
formando uma bacia de contenção. 
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Dolfim  
Coluna de concreto fincada no fundo do mar que aflora à superfície e 
serve para atracar (dolfim de atracação) ou para amarrar (dolfim de 
amarração) navios. Em alguns casos dispensam os cais corridos.  

Dragagem 
Obra ou serviço de engenharia que afeta o perfil topográfico de áreas 
submersas visando seu aprofundamento, alargamento, expansão ou 
manutenção contra o assoreamento.  

Dunas 
Trata-se de um ecossistema formado a partir do acúmulo de areia fina, 
a qual é transportada por meio de ação do vento.  

Duto 
subterrâneo 

Seção ou traçado de dutos enterrado.  

Dutos 
submarinos 

Seção ou traçado de dutos submerso e apoiado no leito marinho.  

Dutovia  
Transporte de produtos através de dutos, os quais podem ser oleodutos 
e gasodutos, dentre outros.  

Efluentes 
sanitários 

Despejo líquido constituído de esgoto doméstico, água de infiltração e 
contribuição pluvial parasitária 

Encascalhame
nto 

Uso de cascalho para adequação de áreas ou faixas de rolamento.  

Enrocamentos 
Tipo de obra realizada para proteger taludes e canais de ações erosivas. 
Realiza-se uma disposição de blocos maciços na área em que se deseja 
proteger.  

Equalização 
Processo utilizado no tratamento de efluentes que visa fornecer uma 
vazão e carga regulares às etapas a jusante do tratamento.  

Erosão  
Processo natural onde ocorre desgaste de solos e rochas por fatores 
como chuva, vento etc. com posterior transporte de partículas.  

Escarpas Forma de relevo íngreme provocada por erosão.  

Espécie 
exótica 

Espécies de animais ou vegetais que ocorrem fora de sua área de 
distribuição natural. Muitas vezes elas são introduzidas a um novo 
ambiente através da ação humana, de forma intencional ou não. 
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Especulação 
imobiliária 

Acontece a partir da aquisição de terrenos com vistas a valorização 
destes para posterior venda. 

Estação de 
Tratamento 
de Efluentes 
(ETE) 
compacta 

Estações de tratamento de esgoto de menor porte, muito utilizadas em 
condomínios, que através de processos físicos, químicos ou biológicos 
removem as cargas poluentes do esgoto, gerando efluente tratado.  

Estrutura de 
acostagem  

Estrutura portuária, fixa ou flutuante, destinada a receber embarcações, 
dotada de cais, rampas ou píeres, defensas embutidas ou removíveis, 
cabeços e dolfins. 

Estrutura 
flutuante 

Estrutura designada no estudo como monoboia, a qual por sua vez, é 
utilizada na amarração de navios-tanque para a operação de 
carregamento e descarregamento de petróleo e derivados.   

Extrativismo  
Sistema de exploração baseado na coleta e extração, de modo 
sustentável, de recursos naturais renováveis. 

Faixa de 
rolamento 

Local da via pública destinado ao tráfego de veículos. 

Falésias 
Encostas íngremes formadas pela ação erosiva do mar, rios e chuvas. É 
um tipo de escarpa comumente avistada em regiões litorâneas e podem 
ser vivas ou mortas.  

Filtração à 
membrana 

Filme com poros de determinados diâmetros para separação da fase 
líquida e fase sólida, utilizado para obtenção do efluente de 
determinada qualidade. 

Filtro 
anaeróbio  

Unidade destinada ao tratamento de esgoto, mediante afogamento do 
meio biológico filtrante. 

Filtro de areia 
Tanque preenchido de areia e outros meios filtrantes, com fundo 
drenante e esgoto em fluxo descendente, onde ocorre a remoção de 
poluentes, tanto por ação biológica quanto física. 

Floculação 
Etapa de tratamento na qual acontece a formação de agregados de 
substâncias, fase comumente realizada após a cogualação, a qual 
acontece em velocidades lentas.  
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Fossa séptica 
Unidade cilíndrica ou prismática retangular de fluxo horizontal, para 
tratamento de esgotos por processos de sedimentação, flotação e 
digestão. 

Função 
pullback  

Operação de posicionamento e aproamento da unidade flutuante de 
armazenamento e transferência de petróleo, através da utilização 
de rebocadores conectados à popa. 

Furo 
direcional 

Técnica não destrutiva que consiste na passagem de tubulação e/ou 
cabeamento através de tubo guia, sem a necessidade de escavação de 
valas. 

Gate 
Infraestrutura utilizada para realizar a identificação e pesagem dos 
veículos pesados. 

Geodiversidad
e 

Área que qualifica a diversidade de elementos e de processos 
relacionados aos elementos abióticos da natureza. 

Geoprocessa
mento 

Coleta, entrada, armazenamento, tratamento e processamento de 
dados geoespaciais. Ocorre geração de novos dados ou informações 
espaciais ou georreferenciadas a partir de informações fornecidas por 
um Sistema de Informação Geográfica (SIG). 

Gradeamento  
Etapa preliminar de tratamento onde objetiva-se a retirada de sólidos 
grosseiros com o uso de grades.  

Granéis 
líquidos 

Toda carga líquida transportada diretamente nos porões do navio, sem 
embalagem e em grandes quantidades. Pode ser movimentada em 
dutos por meio de bombas. 

Handymax 
Subcategoria dos navios Handysize, os quais contam com um 
carregamento máximo de 50.000 toneladas, normalmente possuem de 
150 a 200m. 

Handysize 
Menor categoria de navios de carga, conseguem carregar até 40 mil 
toneladas. São pequenos e muito flexíveis, podendo entrar em 
praticamente qualquer porto. 

Hawser Corda de grandes dimensões e peso, especialmente utilizada em navios. 

Hidrociclones 
Equipamentos separadores simples que separam as fases envolvidas 
através da diferença de densidade. O equipamento é constituído de 
uma parte cilíndrica que é conectado a uma parte cônica.  
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Hintêrlandia 

A região servida por meios ou vias de transporte terrestres, fluviais ou 
lacustres para onde se destinam os fluxos de cargas decorrentes das 
operações de descarga de navios e embarcações, no sentido da 
importação, ou de onde se originam os fluxos de carga para o 
carregamento de navios e embarcações, destinados ao comércio 
exterior, exportações, ou a portos nacionais, quando se utiliza da 
navegação de cabotagem. 

Impactos 
Ambientais 

Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do 
meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia 
resultante das atividades humanas. 

Incineração 

Queima controlada de resíduos sólidos com potencial calorífico quando 
objetiva-se gerar energia. Pode-se incinerar resíduos comuns até 
resíduos hospitalares e assim reduzir drasticamente seus volumes e 
periculosidade.  

Índice de 
desempenho 
ambiental 

Índice que visa quantificar a evolução e o comprometimento 
socioambiental do setor portuário. Permite avaliar a eficiência e a 
qualidade da gestão ambiental estimulando assim, boas práticas 
socioambientais.  

Infraestrutura 
portuária 

O conjunto de instalações portuárias, de uso comum, colocadas à 
disposição dos usuários, operadores portuários e arrendatárias de um 
porto organizado, compreendendo: a estrutura de proteção e acesso 
aquaviário, as vias de circulação interna, rodoviária e ferroviária, bem 
como dutos e instalações de suprimento do porto organizado. 

Latifúndio  Propriedade rural privada de grande extensão. 

Levantamento 
batimétrico 

Medição da profundidade de uma determinada massa de água.  

Levantamento 
topográfico 

Estudo da Topografia que tem por objetivo indicar as declividades e 
altimetrias de um dado terreno. 

Limpeza 
mecanizada 

Utilização de equipamentos mecânicos para realizar a limpeza de 
determinada área.  

Line Handling 
Vessel 

Embarcações de manuseio de linhas que operam no descarregamento 
de óleo das instalações de produção e armazenamento (FPSO e FSO) 
para os navios-tanque, e dos navios-tanque para as monoboias. 
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Lodos 
ativados 

Tratamento biológico onde ocorre a aeração em um reator para mistura 
do efluente e biomassa. É um sistema amplamente utilizado 
mundialmente composto por decantador primário, reator e decantador 
secundário.  

Mangote Tipo de tubo flexível de pequenas dimensões.  

Manifolds Componente utilizado para regulação de fluxo.  

Marismas Pântano formado por água marinha.  

Masterplan 
Projeto que tem caráter físico-espacial com o objetivo de modelar as 
transformações que serão geradas num dado espaço. 

Medidas 
mitigadoras 

Medidas estabelecidas antes da implementação de um 
empreendimento, visando minimizar ou impedir impactos negativos sob 
os meios físico, biótico e antrópico.  

Monoboia 
Espécie de “terminal flutuante”, utilizado para amarração de navios-
tanque na operação de carregamento e descarregamento de petróleo e 
derivados.  

Moving Bed 
Bioreactor 
(MBBR) 

Tecnologia adaptada aos sistemas de lodos ativados, por meio da 
introdução de pequenas peças de plástico de baixa densidade e de 
grande área superficial no interior tanque de aeração, que atuam como 
meio suporte para desenvolvimento do biofilme, mantidos em 
constante circulação e mistura seja em função da introdução de ar 
difuso ou devido à existência de agitadores mecanizados. 

Naturismo  
Prática adotada por pessoas que buscam uma modalidade de vida 
próxima a natureza, com a promoção de práticas como o nudismo, 
consumo de alimentos naturais etc.  

Offshore 
Termo utilizado no estudo para designar toda a infraestrutura do 
Terminal localizada inteiramente no ambiente marinho. 

Onshore 
Termo utilizado no estudo para designar toda a infraestrutura do 
Terminal localizada inteiramente no ambiente terrestre. 

Oxidação 
química 

Processo químico que, através da utilização de agentes oxidantes, 
possibilita a degradação de compostos. 

http://www.hidrotopo.com.br/
mailto:hidrotopo@hidrotopo.com.br


      
   

 

 

Matriz: Av. Ayrton Senna, nº. 3.000 – Bl Grumari – Gr 3051 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 22775-003 
Filial: Rua Samuel Heusi 190 – sala 801 – Condomínio Edifício Itajahy Trade Center - Centro – Itajaí – SC – CEP: 88301-120 

 Telefax (21) 2220-4288 * 2220-9327    

Home page: www.hidrotopo.com.br  /  e-mail: hidrotopo@hidrotopo.com.br  

191 

Padrão 
migratório  

Migração observada em determinadas espécies que acontecem por 
diversos fatores e envolvem determinadas épocas do ano.  

Panamax 
Nome que se dá à classe de navios cujas dimensões têm no máximo 
comprimento de 294 metros, largura de 32,3 metros e calado de 12,04 
metros, o que os permite navegar sem restrições no Canal do Panamá.  

Pipe shop 
Instalação metalúrgica de canteiro de obras para fabricação de 
estruturas metálicas etc.  

Planície de 
maré  

Regiões capazes de abrigar ecossistemas costeiros de transição, como 
os manguezais, tipicamente avistados em áreas estuarinas.  

Planície 
litorânea  

Planícies formadas por sedimentos terciários ou quaternários, 
depositados na zona costeira, ocorrendo em cada uma das grandes 
regiões reconhecidas para a costa brasileira. 

Plano de 
Manejo  

Documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos 
gerais de uma unidade de conservação, estabelece o seu zoneamento e 
as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos 
naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à 
gestão da unidade. 

Plataforma de 
abrasão 

Plataforma avistada no litoral e que possui características aplanadas e 
irregulares, resultado do desmoronamento de arribas devido a ação 
direta das ondas. 

Platibanda 
Moldura ou faixa horizontal na parte superior de uma construção que 
tem como finalidade esconder o telhado, as calhas, a caixa d água e 
outros materiais de construção.  

PLEM 

Sistema normalmente usados em ativos submarinos onde um duto 
termina ou precisa ser encaminhado para outra rota, como um FPSO, 
tanque de retenção, etc. O principal objetivo do PLEM, como um 
manifold, é dividir o fluxo do produto em múltiplas rotas. 

Pós-
tratamento 

Etapa posterior ao tratamento de efluentes que objetiva adequar o 
efluente aos parâmetros de lançamento podendo ser composto por um 
tratamento terciário.  

Praias 
dissipativas Locais mais expostos e por isso, possuem extensa área para 

quebramento de ondas gerando uma elevada dissipação de energia. 
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Tais processos dão origem a praias de baixa declividade e areia fina com 
elevada frequência de aparição de dunas. 

Pré-
tratamento 

Etapa antecedente ao tratamento de efluentes, caracterizada pela 
remoção preliminar de sólidos grosseiros, areia e gordura.   

Pulling 
Machine    

Equipamento responsável pela puxada de dutos na fase de passagem da 
tubulação por furo direcional.  

Quebra-mar 

Construção em área marítima ou lacustre que pode servir ao propósito 
de proteger as embarcações das ondas e variações intensas de maré, ou 
de reduzir o assoreamento. O quebra-mar se diferencia do molhe por 
não possuir ligação com a terra.  

Rebocador 
Pequena embarcação de grande potência utilizada para rebocar navios 
ou manobrá-los com segurança em áreas portuárias.  

Recifes 
areníticos  

Recife caracterizado pela presença de arenito, originado da cimentação 
de bancos de areia. 

Refinaria Lugar onde se refinam certas substâncias (açúcar, petróleo, metais etc.). 

Reserva 
Extrativista 

Espaços territoriais protegidos cujo objetivo é a proteção dos meios de 
vida e a cultura de populações tradicionais, bem como assegurar o uso 
sustentável dos recursos naturais da área 

Reserva legal  

Área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, com a 
função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos 
naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos 
processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem 
como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa. 

Resíduos 
sólidos 

Resíduos nos estados sólido e semissólido, que resultam de atividades 
de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de 
serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos 
provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em 
equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como 
determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu 
lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam 
para isso soluções técnica e economicamente inviáveis em face à 
melhor tecnologia disponível. 
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Resíduos 
sólidos 
urbanos 

Fazem parte deste grupo os resíduos domiciliares e de limpeza urbana.  

Rio 
intermitente 

Recursos hídricos os quais apresentam períodos de secas e cheias, 
determinados a partir do regime de chuvas da região em que se localiza 
o rio.  

Serviços 
ecossistêmico
s 

Englobam todos os bens, produtos e serviços derivados dos 
ecossistemas e que contribuem para o bem-estar das populações 
humanas. 

Shore 
approach 

Obra dedicada ao enterramento dos dutos na faixa de areia. 

Sítio 
arqueológico  

Locais onde é possível encontrar vestígios de ocupação humana como 
grutas, cemitérios, dentre outros.  

Slop oil 
O Slop Oil é um subproduto da exploração, produção e refino de 
produtos ligados à indústria de petróleo e gás composto por petróleo, 
água e sólidos emulsionados. 

Solidificação  
Aplicação de substâncias para geração de efluente solidificado, 
possibilitando o encaminhamento deste para uma disposição 
ambientalmente adequada, como um aterro sanitário. 

Sondagem a 
percussão SPT 

Método de investigação geológico-geotécnica de solos com o qual se 
obtém o NSPT (índice de resistência a penetração do SPT). 

Suezmax 
Navio petroleiro para o transporte de óleo cru. A capacidade de 
carregamento está na faixa de 140 mil a 175 mil toneladas de porte 
bruto. Essa embarcação atende às limitações do Canal de Suez, no Egito 

Sumidouro 
Poço seco escavado no chão e não impermeabilizado, que orienta a 
infiltração de água residuária no solo 

Supressão 
vegetal  

Retirada legal de uma parcela de vegetação dentro de uma área de um 
imóvel, com vistas a implantação de atividades humanas.  

Swivel  Dispositivo mecânico que suspende o peso da coluna de perfuração. Ele 
é projetado para permitir a rotação da coluna de perfuração abaixo 
dela, transportando grandes volumes de lama de perfuração de alta 
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pressão entre o sistema de circulação da sonda e a coluna de 
perfuração. 

Tabuleiro 
costeiro 

Unidade de paisagem da região Nordeste que compreende platôs 
próximos ao litoral, com altitude média de 50 a 100 metros. 

Talude Inclinação avistada na superfície de terrenos.  

Terminal 
portuário  

Instalação portuária explorada por pessoa jurídica, utilizada na 
movimentação e/ou armazenagem de passageiros ou mercadorias, 
destinados ou provenientes de transporte aquaviário.  

Terraço de 
baixa-mar 

Região com menor nível de energia, geralmente desenvolvido em praias 
mais extensas.  

Terraplanage
m  

Preparação do terreno para eventual execução de obra.  

Teto 
Flutuante com 
Flutuador na 
Periferia - 
Pontão 
Convencional 

Tipo de tanque de armazenamento, projetado com um disco central e 
um flutuador na periferia do teto. 

Top Loading Carregamento de caminhões-tanque realizado pela face superior.  

Tratamento 
biológico  

Tratamento baseado na utilização de microorganismos, sejam estes 
aeróbios ou anaeróbios. 

Trenching 
machine 

Equipamento utilizado na escavação de valas, principalmente na 
instalação de dutos e afins.  

Tugger 
Winches  

Do inglês, guinchos de rebocador, é um equipamento projetado para 
dar suporte as embarcações offshore, principalmente em operações 
pesadas.  

Turismo 
sustentável 

Atividade pautada no conceito de desenvolvimento sustentável, ou seja, 
aliar a proteção de componentes socioambientais com o crescimento 
econômico sem prejudicar gerações futuras.  

Unidade de 
Conservação Espaço territorial e seus recursos ambientais, com características 

naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com 
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objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de 
administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. 

Upflow 
Anaerobic 
Sludge 
Blanket 
Digestion 
(UASB) 

Tratamento anaeróbio onde tem-se um tanque alimentado via fluxo 
ascendente. Apresenta separação trifásica: sólidos, efluente e gases.   

Vala de 
infiltração 

Sistema de disposição do efluente do tanque séptico, que orienta sua 
infiltração no solo e consiste em um conjunto ordenado de caixa de 
distribuição, caixas de inspeção e tubulação perfurada assente sobre a 
camada-suporte de pedra britada. 

Water 
stripping 

Processo de separação física onde um ou mais componentes são 
removidos de uma corrente líquida por uma corrente de vapor. 

Zona de 
Amorteciment
o  

Entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades humanas 
estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de 
minimizar os impactos negativos sobre a unidade. 

Zoneamento  

Definição de setores ou zonas em uma unidade de conservação com 
objetivos de manejo e normas específicos, com o propósito de 
proporcionar os meios e as condições para que todos os objetivos da 
unidade possam ser alcançados de forma harmônica e eficaz. 
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ANEXO 1. ARTs EQUIPE TÉCNICA 
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ANEXO 2. PROJETO TANCAGEM 
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ANEXO 3. PROJETO DUTOS E MONOBOIA 
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ANEXO 4. MEMORIAIS DESCRITIVOS 
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ANEXO 5. ORÇAMENTOS 

  

http://www.hidrotopo.com.br/
mailto:hidrotopo@hidrotopo.com.br


      
   

 

 

Matriz: Av. Ayrton Senna, nº. 3.000 – Bl Grumari – Gr 3051 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 22775-003 
Filial: Rua Samuel Heusi 190 – sala 801 – Condomínio Edifício Itajahy Trade Center - Centro – Itajaí – SC – CEP: 88301-120 

 Telefax (21) 2220-4288 * 2220-9327    

Home page: www.hidrotopo.com.br  /  e-mail: hidrotopo@hidrotopo.com.br  

201 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6. PLANTA ALTERNATIVA LOCACIONAL 
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ANEXO 7. PLANO DE NEGÓCIOS 
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ANEXO 8. BASE CARTOGRÁFICA 
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