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Nome: Ricardo Gaboni
Município de Residência: São Paulo
Instituição que Representa:
Questionamento ou Comentário: A operação envolve alto risco de
acidentes/vazamentos que poderão trazer prejuízos a vida de toda a região.
RESPOSTA:
Prezado Sr. Ricardo Gaboni, a TRANSPETRO agradece sua participação! Segue
resposta ao questionamento recebido.
Conforme já abordado em resposta a questionamentos anteriores disponíveis nessa
consulta pública, as operações ship-to-ship no Terminal de São Sebastião são
executadas levando em consideração estudos prévios de viabilidade e avaliação de
riscos, legislação nacional e internacional, salvaguardas e recomendações de
segurança, plano de emergência, recursos humanos e materiais adequados à
realização das operações incluindo as fainas de mar.
Os riscos inerentes às atividades da TRANSPETRO são identificados, avaliados e
gerenciados. As situações de emergência devem estar previstas e ser enfrentadas com
rapidez e eficácia visando a máxima redução de seus efeitos. Para inclusão das
operações ship-to-ship na Licença de Operação do Terminal de São Sebastião, foi
apresentado à CETESB, entre outros estudos e documentos, o Relatório de Análise de
Risco – HAZID, disponível para download nesta consulta pública.
Durante a análise de risco foram analisadas as atividades relacionadas à:
1. Manobra de entrada e atracação dos navios aliviador e supridor;
2. Conexão de mangotes de carga/vapor;
3. Transferência de petróleo e derivados;
4. Desconexão de mangotes de carga e vapor;
5. Desatracação e manobra de saída dos navios.
O objetivo desta análise foi identificar os potenciais perigos existentes nas operações
ship-to-ship na modalidade atracada ao Terminal de São Sebastião e gerar
recomendações para reduzir os riscos considerados críticos (ou altos), objeto do
questionamento em epígrafe. Para alcançar os objetivos de identificação dos cenários
de acidentes e ainda propor medidas para redução dos riscos associados à vida
humana, às instalações e ao meio ambiente, foi composta uma equipe multidisciplinar.
Como resultado dessa análise, foram estabelecidas 64 recomendações visando
redução e controle de riscos identificados como críticos. Basicamente, por meio da
implementação das recomendações, são estabelecidas salvaguardas importantes que
reduzem a probabilidade e a magnitude dos riscos identificados como críticos, e
reduzindo-os à condição de riscos toleráveis.
Os riscos identificados, assim como as salvaguardas e recomendações de segurança
para as operações ship-to-ship na modalidade atracado ao Terminal de São Sebastião

podem ser consultados e conhecidos por meio dos estudos e relatórios disponibilizados
nessa consulta pública.

