ANEXO XIII -

FICHA DE INFORMAÇÃO - TERMINAL MARÍTIMO

1  Caracterização do Empreendimento
Razão Social:
Endereço:
Município:
Telefone:
Fax.:
Endereço Eletrônico:
Horário de Funcionamento:
Número de Funcionários:
Localização Geográfica:

Estado:

Latitude:

Bairro:

Longitude:

Atividade Principal:
Movimentação, armazenamento e distribuição de produtos químicos inflamáveis.
Pessoa para contato:
Nome:
Endereço:
Município:
Telefone:
Endereço Eletrônico:
Função/Cargo:

Estado:
Fax.:

Bairro:

2  Descritivo do Empreendimento
 Características físicas, construtivas e operacionais das instalações:
- Localizado na área portuária do Município, o Terminal Marítimo é responsável pela movimentação, armazenamento e fornecimento de aproximadamente 500 mil toneladas/mês de combustíveis derivados do petróleo, os quais são carregados e descarregados em quatro píeres.
- O empreendimento está instalado em uma área de 140.431,98 m2, murado com blocos de
concreto totalmente protegido contra as ações de terceiros. As suas edificações são em concreto e estruturas metálicas.
- O empreendimento iniciou suas atividades em 1957 e permanece em ascensão. Todas as áreas
de operações de contenção de escoamento de efluentes direcionados para estação separadora
de água e óleo.
- Todas as áreas possuem, ainda, sistemas de aterramento adequados às normas vigentes, incluindo-se todos os equipamentos e materiais de apoio. O Terminal possui tanques aéreos verticais, com as seguintes capacidades:
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- A gasolina e o óleo diesel são recebidos por meio de tubulações com diâmetro de seis polegadas, provenientes diretamente do Píer de descarregamento.
- Os álcool hidratado e o anidro são trazidos por caminhões-tanques e descarregados em locais
específicos de descarregamento e posteriormente, encaminhados ao Píer de carregamento.
- Os tanques de gasolina são dotados de selos flutuantes.
- As áreas das plataformas de carregamento e descarregamento possuem pisos impermeabilizados e canaletas para a contenção de eventuais vazamentos. O sistema de drenagem de águas
pluviais e todas as canaletas são direcionados para as caixas separadoras de água e óleo.
- As bacias de contenção dos tanques são construídas com piso inclinado, permitindo, no caso
de vazamentos, melhor escoamento do produto vazado para área afastada dos tanques adjacentes. Toda área de bacias encontra-se impermeabilizada, assim como possuem muro de
separação entre os tanques com 0,45m de altura.
 Principais produtos químicos e matérias primas:
- Gasolina;
- Óleo diesel;
- Álcool hidratado;
- Álcool anidro.
 Produtos fabricados:
Não Pertinente.
 Croqui do empreendimento na região:
 Croqui do empreendimento, na área:
 Croqui do empreendimento no interior do terreno (layout):
 Características da área circunvizinha ao empreendimento:
- Próximo ao perímetro do empreendimento estão situadas várias empresas, comércio e depósitos de produtos acabados. Na sua área Perímetral Norte, distante 100 metros, há um corpo
dágua de grande vazão. Na sua Perimetral Noroeste localizam-se as escarpas da Serra.
3  Informações Emergenciais
 Principais áreas e atividades de risco do empreendimento:
- Áreas dos Píeres (carregamento e descarregamento de combustíveis);
- Área de armazenamento de combustíveis;
- Área de carregamento e descarregamento de caminhões-tanques.
 Perigos relacionados à atividade:
- Vazamentos;
- Incêndios;
- Explosões;
- Derrames de combustíveis com contaminação do mar, solo e corpos dágua;
- Liberação para atmosfera de gases e vapores inflamáveis, com danos e incômodos à população
circunvizinha.
 Infra-estrutura de atendimento às emergências:
- O Terminal Marítimo possui Brigada de Incêndio, formada por empregados dos diversos setores do Terminal, além de dispor de recursos humanos e materiais necessários para respostas
às emergências:
- Módulos de rádio;
- Ramais telefônicos exclusivos para atendimento à acidentes;
- Telefone e Fax;
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- Equipes treinadas para o atendimento à emergência;
- Corpo de Bombeiros;
- Carros-resgate;
- Recursos materiais distribuídos em pontos estratégicos da Cia.;
- Alarmes de incêndio;
- Ambulatório médico;
- Ambulâncias;
- Alarmes de vazamentos.
4  Informações Gerais
Na área de armazenamento, existem 7 tanques, com a capacidade total de armazenamento de
38.000 m3 de produtos químicos inflamáveis. Cada um dos tanques de armazenamento possui
bacia de contenção.
Na área de descarregamento e no pátio de estacionamento adjacente, chegaram a ficar estacionadas até 50 caminhões-tanques.
O empreendimento possui histórico de 253 derrames de produtos no mar e 29 vazamentos em
suas instalações envolvendo operações de carga e descarga.
5  Responsável pelo preenchimento
Nome:
Telefone:
Data:
Assinatura

