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APRESENTAÇÃO
O presente estudo consiste na 2ª Etapa do Produto 5 – Avaliação Ambiental, dos Estudos de
Viabilidade Técnica, Econômica, Financeira, Ambiental, Jurídica e da Modelagem de
Viabilização da Implantação de Marinas Públicas no Município de São Sebastião – SP.
A análise ambiental tem como objetivo a identificação e avaliação das condicionantes e
impactos ambientais provenientes das atividades previstas para instalação e operação da
Marina, bem pela proposição de medidas para conciliar o desenvolvimento do projeto com a
proteção do meio ambiente.
Neste contexto, a metodologia aplicada tomou como base a Avaliação de Impactos Ambientais
(AIA), instrumento criado pela Política Nacional de Meio Ambiente e comumente utilizado nos
processos de licenciamento de empreendimentos potencialmente poluidores, tornando-se
similar ao Relatório Ambiental Preliminar (RAP) solicitado pelo órgão ambiental no Parecer
Técnico CETESB nº 40/19/IE (Processo nº 328/2018).
A estrutura apresentada no presente documento foi planejada e segregada de modo
possibilitar a compreensão de todas as temáticas, iniciando-se pela identificação do
empreendimento, empreendedor e empresa consultora responsável pelo estudo (Capítulo 1).
Na sequência são apresentados os dados gerais do empreendimento, como localização e
acessos, histórico, aspectos legais e institucionais relacionados às questões ambientais
abordadas, e estudos de alternativas (Capítulo 2).
A caracterização do empreendimento (Capítulo 3) detalha as principais atividades previstas no
projeto conceitual e de maior potencial de modificação do meio ambiente, com dados
quantitativos e qualitativos minimamente estimados para possibilitar a avaliação de impactos.
O diagnóstico ambiental (Capítulo 4) traz em seu início, a apresentação dos métodos e
procedimentos adotados para a construção de cada temática, compostos pelos principais e
mais relevantes aspectos dos meios físico, biótico e socioeconômico. Majoritariamente e
sempre que pertinente, o detalhamento dos diagnósticos seguiu o método de aproximação
sucessiva, com informações mais abrangentes da Área de Influência Indireta (AII) e mais
aprofundadas da Área de Influência Direta (AID) e Área Diretamente Afetada (ADA).
A partir da caracterização do empreendimento e do diagnóstico ambiental, é realizada a
identificação e avaliação de impactos ambientais (Capítulo 5) por meio de metodologia
específica, bem como a proposição de medidas preventivas, mitigadoras e/ou compensatórias
para os impactos adversos, ou potencializadoras quando positivas.
Ao final do estudo, são apresentadas as conclusões (Capítulo 6) sobre a viabilidade do
empreendimento no olhar ambiental, e as referências bibliográficas (Capítulo 7).
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1. INFORMAÇÕES GERAIS
Identificação do empreendimento
Nome: Marina Pública de São Sebastião.
Localização: Avenida Doutor Altino Arantes, Centro, São Sebastião/SP, CEP: 11600-000.

Identificação do empreendedor
Razão Social: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO.
Endereço: Rua Sebastião Silvestre Neves, nº 214, Centro – São Sebastião/SP – CEP 11608-614.
CNPJ/MF: 46.482.832/0001-92.
Contato: Luis Eduardo Bezerra de Araujo (secretário de obras).
Telefone: (12) 3892-6568 – Ramal 216.
E-mail: seo@saosebastiao.sp.gov.br

Identificação da empresa consultora e equipe técnica
Razão Social: GEO BRASILIS
GEOPROCESSAMENTO LTDA.

CONSULTORIA,

PLANEJAMENTO,

MEIO

AMBIENTE

E

Endereço: Rua Paulistânia, nº 381, 5º andar, cj 51, Vila Madalena – São Paulo/SP – CEP 05440000.
CNPJ/MF: 04.138.886/0001-95.
Responsável: José Roberto dos Santos.
Telefone: (11) 3816-1050.
E-mail: joseroberto@geobrasilis.com.br
A elaboração do presente estudo contou com a equipe técnica multidisciplinar da consultoria
Geo Brasilis, composta pelos profissionais e especialistas relacionados na Tabela 1.3-1.
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Tabela 1.3-1: Equipe técnica multidisciplinar responsável pelo estudo ambiental.
Nome

Formação/ Especialização

Registro Profissional

José Roberto dos Santos

Economista;
Geógrafo;
Especialização em Gestão Ambiental.

Corecon 29.512-4;
CREA 5.068.895.978;

Paula Martins Escudeiro

Administradora;
Comunicação Social;
Especialização em Marketing.

CRA 137.753;

Jonny Kazuo Shikay

Engenheiro Ambiental.

CREA 5.069.556.351

Rodrigo Trassi Polisel

Biólogo

CRBIO 068879/01-D

Jeferson Celestino da Silva

Economista.

Corecon 36.121

Grasielle da Silva Pedroso

Arquiteta e Urbanista.

CAU nº A59419-9

Lauanna Cicheleiro
Campagnoli

Arquiteta e Urbanista.

CAU nº A75970-8

Fernanda Faria Meneghello

Arquiteta e Urbanista.

CAU A271748

Camila Callegari Rodrigues
Patrick Martins

Engenheira Cartógrafa;
Especialização em gestão de recursos hídricos.
Geógrafo
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2. DADOS DO EMPREENDIMENTO
Objeto de Estudo
A Marina Pública de São Sebastião de uso misto é equipamento de interesse turístico e de
lazer, voltado ao atendimento das atividades marítimas visando o apoio a embarcações de
turismo e lazer.
O objetivo é absorver a crescente demanda de embarcações que buscam locais adequados e
seguros para atracação e permanência, e que possam disfrutar de espaços de convivência,
com infraestrutura completa para suas embarcações.
2.1.1. Estrutura
A construção da Marina prevê o uso do espelho d’água de 192.438,86 m² (Deliberação SPU,
Ofício SEI nº 36.425/2019/ME), dois molhes, um retangular por onde se dará o acesso por
terra e outro com contorno arredondado. Previsão da entrada no mar pelo lado sul com
largura de 50,00 m. A área de apoio contempla uma marina seca, área de estacionamento e
Boat Shop com 13.479 m².

Localização e Acessos
A Marina Pública de São Sebastião será implantada na bacia hidrográfica do litoral norte
(UGRHI-3), especificamente no centro do município de São Sebastião/SP, área molhada do
Canal de São Sebastião, localizada entre o Terminal Marítimo Almirante Barroso (TEBAR) e
Balsa São Sebastião – Ilhabela, numa das mais belas áreas do litoral brasileiro, num canal de
águas tranquilas, com diversas praias para visitar por mar e por terra, além de cachoeiras e
trilhas e passeios ecológicos.
A área em pode ser acessada através da Avenida Doutor Altino Arantes (“rua da praia”),
próximo da Rodovia Doutor Manoel Hipólito do Rego (SP-055 / BR-101), aproximadamente
200 m de distância. Ao considerar a definição da Área Seca – Alternativa 02, o acesso se faz
semelhantes, porém através da Rua Adrelino Olímpio do Rego (Figura 2.2-1 e Mapa 2.2-1).
A alta qualidade de serviços, as excelentes facilidades de acesso farão deste empreendimento
um grande sucesso, contribuindo para atender o crescente público que busca águas abrigadas
para atracação e permanência.
A rua da praia de São Sebastião fica localizada na região central de São Sebastião, Litoral Norte
do estado de São Paulo, ladeada pelo centro histórico e pelo canal de São Sebastião. Este
centro urbano teve seu início no século XVII, exatamente por ser uma área de águas mais
calmas, abrigada pela Ilhabela, e com o canal de grande profundidade em frente.
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Figura 2.2-1: Registro fotográfico da área de implantação do empreendimento.

Fonte: Geo Brasilis, 2018.
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Mapa 2.2-1: Localização e acessos à área do empreendimento.
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Histórico do Empreendimento
O projeto da Marina Pública de São Sebastião iniciou-se a partir da autorização emitida pela
Prefeitura Municipal de São Sebastião, em 08 de outubro de 2018, à empresa Geo Brasilis
Consultoria, Planejamento, Meio Ambiente e Geoprocessamento LTDA, para o
desenvolvimento de Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica, Financeira, Ambiental,
Jurídica e da Modelagem de Viabilização da Implantação, na forma de Parceria Público-Privada
(Processo de Manifestação de Interesse nº 005/2018 – Processo Administrativo nº 8350/2018).
Dentre as atividades previstas, destaca-se o Produto 5 – Avaliação Ambiental e
Licenciamento, que prevê a execução da Consulta Prévia na Companhia Ambiental do Estado
de São Paulo – CETESB e o procedimento estabelecido na Instrução Normativa nº 01/2015 do
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, além da elaboração do presente
estudo.
A Consulta Prévia na CETESB foi solicitada no dia 19 de dezembro de 2018, em conformidade
com a Resolução CONAMA nº 237/1997 e Resolução SMA nº 49/2014, gerando o processo nº
071973/2018-95. Todos os documentos exigidos pra tal foram apresentados e, em 24 de maio
de 2019, foi emitido o Parecer Técnico nº 40/19/IE com o respectivo roteiro para elaboração
do Relatório Ambiental Preliminar (RAP).
Em relação ao procedimento no IPHAN Instrução Normativa nº 01/2015, a solicitação do
Termo de Referência Específico foi protocolada na Superintendência IPHAN do Estado e São
Paulo em 14 de dezembro de 2018 (Processo nº 01506.005675/2018-54), juntamente com os
documentos exigidos no processo, incluindo a Ficha de Caracterização da Atividade (FCA),
plantas e mapas, memoriais descritivos e bases cartográficas. Neste contexto, o IPHAN
manifestou-se favoravelmente à anuência das licenças ambientais (LP, LI e LO) e enquadrou o
empreendimento como Nível 1 no anexo 1 da normativa, exigindo apenas a apresentação do
Termo de Compromisso do Empreendedor (TCE) e a autorização para intervenção na área
envoltória do bem tombado federal (“Casa de sobrado, com teto pintado”).

Aspectos Legais e Institucionais
O objetivo deste item é identificar e analisar a legislação ambiental incidente e aplicável ao
projeto e sua área de inserção por temas, incluindo os instrumentos legais nos âmbitos
federal, estadual e municipal.
No levantamento da legislação aplicável é possível compor um referencial básico que
contribua para a compreensão, não só da natureza e objetivos da Avaliação Ambiental, mas
também das possibilidades e limitações de competência que o ordenamento jurídicoinstitucional impõe ao tratamento de diversas ações necessárias à sua consolidação. Seu
conhecimento e análise são importantes na medida em que os instrumentos legais abordados
na Tabela 2.4-1 visam conciliar o desenvolvimento econômico e a proteção ao meio ambiente.
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A referida Tabela organiza a legislação aplicável que reúne atos normativos sob a forma de
disposições constitucionais, leis, decretos, resoluções, portarias, deliberações e medidas
provisórias, coletados em páginas oficiais do governo, diários oficiais e bibliotecas
especializadas, além das normas técnicas pertinentes.
Tabela 2.4-1: Aspectos legais e institucionais aplicáveis à Marina Pública de São Sebastião.
Legislação Federal
Meio Ambiente

Constituição Federal, Artigo nº 225.

Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, alterada
pelas Leis nº 7.804/1989, 8.028/1990,
12.856/2013, 11.941/2009, 11.284/2006,
12.651/2012, 10.165/2000, 9.960/2000 e Lei
Complementar nº 140/2011.
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, alterada
pelas Leis nº 8.078, de 11/09/1990 e 8.884, de
11/06/1994, 9.494, de 10/09/1997 e 10.257,
de 10/07/2001 e pela Medida Provisória nº
2.180-35, de 27/08/2001.
Lei nº 7.661, de 16 de maio de 1988.

Principais aspectos
Dispõe sobre o direito de todos a um meio ambiente
ecologicamente equilibrado. No Parágrafo 1º, inciso IV: exigir, na
forma da lei, para instalação de obra ou atividade
potencialmente causadora de significativa degradação do meio
ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará
publicidade.
Estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e
mecanismos de formulação e aplicação constituindo o Sistema
Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA).

Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos
causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de
valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.
Institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro e dá outras
providências.

Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de
(alterada pela Lei no 9.985, de 18/07/2000 e condutas e atividades lesivas ao meio ambiente (Lei de Crimes
pela MP 2.163-41, de 23/08/2001).
Ambientais).
Decreto nº 2.519, de 16 de março de 1998.

Promulga a Convenção sobre Diversidade Biológica, assinada no
Rio de Janeiro, em 05 de junho de 1992.

Decreto nº 4.339, de 22 de agosto de 2002.

Institui princípios e diretrizes para a implantação da Política
Nacional da Biodiversidade.

Decreto nº 5.300, de 7 de dezembro de 2004.

Regulamenta a Lei no 7.661, de 16 de maio de 1988, que institui
o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro - PNGC, dispõe
sobre regras de uso e ocupação da zona costeira e estabelece
critérios de gestão da orla marítima, e dá outras providências

Lei nº 10.650, de 16 de abril de 2003.

Dispõe sobre o acesso público aos dados e informações
existentes nos órgãos e entidades integrantes do SISNAMA.

Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio
alterado pelos Decretos nº 6.686/2008, ambiente, estabelece o processo administrativo federal para
7.404/2010 e 7.719/2012.
apuração destas infrações.
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Fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do caput e do
parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal, para a
cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício
Lei Complementar nº 140, de 08 de dezembro
da competência comum relativas à proteção das paisagens
de 2011.
naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à
poluição em qualquer de suas formas e à preservação das
florestas, da fauna e da flora; e altera a Lei n° 6.938, de 31 de
agosto de 1981.
Cobertura Vegetal
Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; alteram as Leis
nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, nº 9.393, de 19 de dezembro
de 1996, e nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revogam as
Leis nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, e nº 7.754, de 14 de
abril de 1989, e a Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de
agosto de 2001; e dá outras providências. Esta Lei estabelece
normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de
Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012 (Novo
Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal; a
Código Florestal), e suas alterações.
exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o
controle da origem dos produtos florestais e o controle e
prevenção dos incêndios florestais, e prevê instrumentos
econômicos e financeiros para o alcance de seus objetivos.
Estabelece no seu artigo 8° que a intervenção ou a supressão de
vegetação nativa em Área de Preservação Permanente somente
ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social
ou de baixo impacto ambiental.
Fauna
Lei nº 5.197, de 03 de janeiro de 1967 (alterada
pelas Leis nº 7.584/87, nº 7.653/88, nº
Instituiu o Código de Proteção à Fauna.
97.633/89 e nº 9.111/95).
Portaria nº 444/2014 - Fauna Ameaçada.

Dispõe sobre a lista oficial de espécies de fauna brasileira
ameaçada de extinção.

Portaria nº 445/2014 - Peixes e Invertebrados
Aquáticos Ameaçados.

Lista oficial das espécies de invertebrados aquáticos e peixes
ameaçados de extinção.

Instrução Normativa IBAMA nº 141/2006.

Regulamenta o controle e o manejo ambiental da fauna
sinantrópica nociva.

Instrução Normativa IBAMA nº 146/2007.

Estabelece os critérios para procedimentos relativos ao manejo
de fauna silvestre em áreas de influência de empreendimentos e
atividades consideradas efetiva ou potencialmente causadoras
de impactos à fauna, sujeitas ao licenciamento ambiental.

Unidades de Conservação e outras Áreas Protegidas
Institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da
Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000,
Natureza (SNUC), estabelece critérios e normas para a criação,
modificada pela Lei nº 11.132/2005.
implantação e gestão das unidades de conservação.
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Dispõe sobre os parâmetros, definições e limites de Áreas de
Resolução CONAMA nº 302, de 20 de março de
Preservação Permanente de reservatórios artificiais e o regime
2002.
de uso do entorno.
Resolução CONAMA nº 303, de 20 de março de Dispõe sobre parâmetros, definições e limites de Áreas de
2002.
Preservação Permanente.
Regulamenta artigos da Lei nº 9.985/2000 que dispõe sobre o
Decreto nº 4.340, de 22 de agosto de 2002.
Sistema de Nacional de Unidades de Conservação da Natureza –
SNUC.
Define regras para identificação de áreas prioritárias para a
conservação, utilização sustentável e repartição dos benefícios
Decreto nº 5.092, de 21 de maio de 2004.
da biodiversidade, no âmbito das atribuições do Ministério do
Meio Ambiente.
Acrescenta artigo à Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que
regulamenta o Artigo 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da
Lei nº 11.132, de 04 de julho de 2005.
Constituição Federal e institui o Sistema Nacional de Unidades
de Conservação da Natureza.
Dispõe sobre a gestão de florestas públicas para a produção
sustentável; institui, na estrutura do Ministério do Meio
Ambiente, o Serviço Florestal Brasileiro - SFB; cria o Fundo
Nacional de Desenvolvimento Florestal - FNDF; altera as Leis nº
Lei nº 11.284, de 02 de março de 2006.
10.683, de 28 de maio de 2003, 5.868, de 12 de dezembro de
1972, 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, 4.771, de 15 de
setembro de 1965, 6.938, de 31 de agosto de 1981, e 6.015, de
31 de dezembro de 1973.
Dispõe sobre os casos excepcionais, de utilidade pública,
Resolução CONAMA nº 369, de 28 de março de interesse social ou baixo impacto ambiental, que possibilitam a
2006.
intervenção ou supressão de vegetação em Área de Preservação
Permanente (APP).
Estabelece diretrizes aos órgãos ambientais para o cálculo,
Resolução CONAMA nº 371, de 5 de abril de
cobrança, aplicação, aprovação e controle de gastos de recursos
2006
advindos de compensação ambiental, conforme a Lei nº 9.985,
de 18 de julho de 2000
Regulamenta o Artigo 21º da Lei nº 9.985/00 que dispõe sobre o
Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza –
Decreto nº 5.746, de 05 de abril de 2006.
SNUC. Este artigo trata da Reserva Particular do Patrimônio
Natural – RPPN.
Resolução CONAMA nº 429, de 28 de fevereiro Dispõe sobre a metodologia de recuperação das Áreas de
de 2011.
Preservação Permanente - APP’s.
Recursos Hídricos
Decreto nº 24.643, de 10 de julho de 1934.
Estabelece o Código de Águas.
Instituiu, para os Estados, Distrito Federal e Municípios
compensação financeira pelo resultado da exploração de
petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de
Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989.
geração de energia elétrica, de recursos minerais em seus
respectivos territórios, plataformas continentais e mar territorial
ou zona econômica exclusiva.
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Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, e
alterações.
Lei nº 8.617, de 4 de janeiro de 1993.

Define os percentuais da distribuição da compensação financeira
de que trata a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989.
Dispõe sobre o mar territorial, a zona contígua, a zona
econômica exclusiva e a plataforma continental brasileiros, e dá
outras providências

Lei nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997.

Instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos, criou o Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o
inciso XIX do artigo 21 da Constituição Federal e altera o Artigo
1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei
nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989.

Lei nº 9.966, de 28 de abril de 2000.

Dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da poluição
causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou
perigosas em águas sob jurisdição nacional e dá outras
providências.

Lei nº 4.136, de 20 de fevereiro de 2002.

Dispõe sobre a especificação das sanções aplicáveis às infrações
às regras de prevenção, controle e fiscalização da poluição
causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou
perigosas em águas sob a jurisdição nacional.

Define a classificação dos corpos de água e suas diretrizes
Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de
ambientais, bem como as definições das condições e padrões de
2005.
descarga de efluentes.
Resolução CNRH nº 58, de 30 de janeiro de
Aprova o Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH).
2006.
Ruído e Qualidade do Ar
Resolução CONAMA nº 18/1986, de 17 de
junho de 1986. Alterada pelas Resoluções nº
Dispõe sobre a criação do Programa de Controle de Poluição do
15, de 1995, nº 315, de 2002, e nº 414, de
Ar por Veículos Automotores – PROCONVE.
2009. Complementada pelas Resoluções nº 08,
de 1993, e nº 282, de 2001.
Dispõe sobre a emissão de ruídos, em decorrência de quaisquer
atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas,
determinando padrões, critérios e diretrizes. A emissão de
Resolução CONAMA nº 001, de 08 de março de
ruídos, em decorrência de quaisquer atividades industriais
1990.
comerciais ou recreativas obedecerá, no interesse da saúde, do
sossego público, aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidas
pela norma NBR 10.151/2000.
Trata da avaliação de ruídos em áreas habitadas visando o
conforto da comunidade. Estabelece as condições exigíveis para
avaliação da aceitabilidade do ruído em comunidades,
Norma Brasileira ABNT NBR nº 10.151/2000 e independente da existência de reclamações. Especifica método
10.152/1987.
para a medição de ruído, a aplicação de correções nos níveis
medidos se o ruído apresentar características especiais e uma
comparação dos níveis corrigidos com um critério que leva em
conta vários fatores.
Resolução CONAMA nº 05, de 15 de junho de
Dispõe sobre o Programa Nacional de Controle da Poluição do Ar
1989.
– PRONAR.
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Resolução CONAMA nº 03, de 28 de junho de
1990.

Estabelece os padrões de qualidade do ar e define o objetivo a
ser atingido mediante a estratégia de controle fixada pelos
padrões de emissão que deverão orientar a elaboração de
Planos Regionais de Controle de Poluição do Ar.

Resolução CONAMA nº 08, de 06 de dezembro
de 1990.

Dispõe sobre o estabelecimento de limites máximos de emissão
de poluentes no ar para processos de combustão externa de
fontes fixas de poluição.

Lei nº 8.723, de 28 de outubro de
Dispõe sobre a redução de emissão de poluentes por veículos
1993(alterada pela Lei Federal nº 10.203, de 22
automotores e dá outras providências.
de fevereiro de 2001).
Resolução CONAMA nº 256, de 30 de junho de
1999.

Dispõe sobre a responsabilidade dos órgãos e staduais e
municipais de meio ambiente na inspeção de emissão de
poluentes e ruídos, como exigência para o licenciamento d e
veículos automotores nos municípios abrangidos pelo Plano de
Controle da Poluição por Veículos em Uso – PCPV.

Resolução CONAMA nº 382, de 26 de
Estabelece os limites máximos de emissão de poluentes
dezembro de 2006. Complementada pela
atmosféricos para fontes fixas.
Resolução nº 436, de 2011.
Determina a criação e adoção de programa interno de
Portaria IBAMA nº 085/1986, de 17 de outubro fiscalização e correta manutenção da frota própria para as
de 1986.
empresas de transporte de carga e de passageiros com veículos
movidos a diesel.
Saneamento Básico
Institui a Política Nacional de Saneamento e cria o Conselho
Lei nº 5.318, de 26 de setembro de 1967.
Nacional de Saneamento.
Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; altera
as Leis n° 6.766, de 19 de dezembro de 1979, n° 8.036, de 11 de
Lei nº 11.445, de 05 de Janeiro de 2007.
maio de 1990, n° 8.666, de 21 de junho de 1993, n° 8.987, de 13
de fevereiro de 1995; e revoga a Lei n° 6.528, de 11 de maio de
1978.
Dispõe sobre projeto, construção e operação de sistemas de
Norma técnica NBR nº 7.229/1993,
tanques sépticos e outros sistemas de tratamento. Caracteriza
13.042/1995 e 13.969/1997.
cargas poluidoras dos efluentes líquidos.
Gestão de Resíduos Sólidos
Estabelece normas ao transporte de produtos perigosos que
Resolução CONAMA nº 1A, de 23 de janeiro de
circulem próximos a áreas densamente povoadas, de proteção
1986.
de mananciais e do ambiente natural.
Dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a
embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a
comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a
Decreto nº 4.074, de 04 de janeiro de 2002.
importação, a exportação, o destino final dos resíduos e
embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a
fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins.
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Resolução CONAMA nº 05, de 05 de agosto de
1993.

Resolução CONAMA nº 275/2001, de 25 de
abril de 2001.

Resolução CONAMA nº 307, de 05 de julho de
2002, e alterações.

Norma Brasileira ABNT NBR 10.004/2004,
12.235/1992 e 13.221/1995.
Resolução CONAMA nº 362, de 23 de junho de
2005.

Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010.

Define as normas mínimas para o tratamento de resíduos sólidos
oriundos de serviços de saúde, portos e aeroportos, bem como a
necessidade de estender tais exigências aos terminais
ferroviários e rodoviários.
Estabelece o código de cores para os diferentes tipos de
resíduos, a ser adotado na identificação de coletores e
transportadores, bem como nas campanhas informativas para a
coleta seletiva.
Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão
dos resíduos da construção civil, disciplinando as ações
necessárias de forma a minimizar os impactos ambientais.
Define as responsabilidades do poder público e dos agentes
privados quanto aos resíduos da construção civil e torna
obrigatória a adoção de planos integrados de gerenciamento nos
municípios, além de projetos de gerenciamento dos resíduos nos
canteiros de obra, ao mesmo tempo em que cria condições
legais para aplicação da Lei Federal no 9.605/1998 (Lei de Crimes
Ambientais), no que diz respeito aos resíduos da construção
civil.
Classifica os resíduos sólidos quanto aos seus riscos potenciais
ao meio ambiente e à saúde pública, para que possam ser
gerenciados adequadamente.
Dispõe sobre o recolhimento, coleta e destinação final de óleo
lubrificante usado ou contaminado.
Define a Política Nacional de Resíduos Sólidos e dispõe sobre
seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as
diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de
resíduos sólidos, incluída os perigosos, às responsabilidades dos
geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos
aplicáveis.

Regulamenta a Lei nº 12.305/2010, que instituiu a Política
Nacional de Resíduos Sólidos, cria o Comitê Interministerial da
Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010.
Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para
a Implantação dos Sistemas de Logística Reversa.
Qualidade do Solo e das Águas Subterrâneas
Decreto nº 1.413, de 14 de agosto de 1975.

Dispõe sobre o controle da poluição do meio ambiente
provocada por atividades.

Estabelece as diretrizes gerais e os procedimentos mínimos para
Resolução CONAMA nº 344, de 25 de março de
a avaliação do material a ser dragado em águas jurisdicionais
2004.
brasileiras, e dá outras providências
Dispõe sobre critérios e valores orientadores de qualidade do
solo quanto à presença de substâncias químicas e estabelece
Resolução CONAMA nº 420, de 28 de
diretrizes para o gerenciamento ambiental de áreas
dezembro de 2009.
contaminadas por essas substâncias em decorrência de
atividades antrópicas.
Qualidade da Água
Rua Paulistânia, 381, 5º andar, cj 51
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Decreto nº 79.367, de 09 de março de 1977.

Dispõe sobre normas e o padrão de potabilidade de água.

Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes
Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de
ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as
2005.
condições e padrões de lançamento de efluentes.
Altera o inciso II do § 4o e a Tabela X do § 5o, ambos do art.34
da Resolução do Conselho Nacional do Meio AmbienteResolução CONAMA nº 397, de 03 de abril de
CONAMA nº 357/2005, que dispõe sobre a classificação dos
2008.
corpos de água e diretrizes ambientais para o seu
enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões
de lançamento de efluentes.
Resolução CONAMA nº 430, de 13 de maio de Complementa e altera a Resolução nº 357/2005. Dispõe sobre as
2011.
condições e padrões de lançamento de efluentes.
Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da
Portaria Ministério da Saúde nº 2.914 de 12 de
qualidade da água para consumo humano e seu padrão de
dezembro de 2011.
potabilidade.
Portaria Ministério do Interior nº 124/1980.

Estabelece normas para localização e construção de instalações
que armazenem substâncias que possam causar poluição
hídrica.

Patrimônio Histórico e Cultural
Lei nº 3.924, de 26 de julho de 1961.

Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos de
qualquer natureza existente no território nacional e todos os
elementos que neles se encontram de acordo com o que
estabelece no Artigo 175 da Constituição Federal.

Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937 Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional.
Dispõe sobre a criação de Áreas Especiais e de Locais de
Interesse Turístico; sobre o Inventário com finalidades turísticas
dos bens de valor cultural e natural; acrescenta inciso ao art. 2º
Lei nº 6.513, de 20 de dezembro de 1977
da Lei nº 4.132, de 10 de setembro de 1962; altera a redação e
acrescenta dispositivo à Lei nº 4.717, de 29 de junho de 1965; e
dá outras providências.
Regulamenta os pedidos de permissão e autorização e a
comunicação prévia quando do desenvolvimento de pesquisas
de campo e escavações arqueológicas no País a fim de que se
resguardem os objetos de valor científico e cultural presentes
nos locais dessas pesquisas, conforme previsto na Lei nº 3.924,
Portaria IPHAN nº 07, de 01 de dezembro de
de 26 de Julho de 1961. Relaciona as informações que deverão
1988.
acompanhar os pedidos de permissão e autorização, assim como
a comunicação prévia, a serem encaminhadas ao Secretário do
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN
apresenta, também, a relação de informações que deverão
acompanhar os relatórios a serem encaminhados ao IPHAN.
Decreto nº 3.551, de 04 de agosto de 2000.
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Institui o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial que
constituem patrimônio cultural brasileiro, cria o Programa
Nacional do Patrimônio Imaterial.
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Instrução Normativa IPHAN nº 01, de 25 de
março de 2015.

Estabelece procedimentos administrativos a serem observados
pelo IPHAN nos processos de licenciamento ambiental dos quais
participe.

Segurança e Medicina do Trabalho
Lei nº 6.514, de 21 de dezembro de 1977.

Portaria MTB nº 3.214, 08 de junho de 1978.

Altera o Capítulo V do Titulo II da Consolidação das Leis do
Trabalho, relativo à segurança e medicina do trabalho e dá
outras providências.
Aprovam as Normas Regulamentadoras - NR - do Capítulo V,
Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas à
Segurança e Medicina do Trabalho.

Lei nº 9.537, de 11 de dezembro de 1997.

Dispõe sobre a segurança do tráfego aquaviário em águas sob a
jurisdição nacional e dá outras providências.

Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.

Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos
serviços correspondentes e dá outras providências.

Desapropriação de Imóveis

Lei nº 4.132, de 10 de setembro de 1962.

Dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá outras
providências.
Trata da desapropriação de imóveis para fins de interesse
público e é conhecida como Lei Geral da Desapropriação de
Imóveis.
Os casos de desapropriação de imóveis por interesse social.

Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964.

Dispõe sobre o Estatuto da Terra.

Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979.
Decreto nº 3.365, de 21 de junho de 1941.

Transporte Hidroviário

Constituição Federal, Artigo 22º.

Lei nº 9.432, de 08 de janeiro de 1997.
NORMAM 11/DPC

Compete privativamente, dentre outras, à União legislar sobre:
Inciso IX – diretrizes da política nacional de transportes;
Inciso X – regime dos portos, navegação lacustre, fluvial e
marítima, aérea e aeroespacial;
Inciso XI – transito e transporte;
Dispõe sobre a ordenação do transporte aquaviário.
Estabelece normas e procedimentos para padronizar a emisão
de parecer atinente à realização de obras sob, sobre e às
margens das águas jurisdicionais brasileiras.

Licenciamento Ambiental
Resolução CONAMA nº 001, de 23 de janeiro
de 1986.
Resolução CONAMA nº 06/1986, de 24 de
janeiro de 1986.
Resolução CONAMA n° 009, de 03 de
dezembro de 1987.
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Estabelece as definições, as responsabilidades, os critérios
básicos e as diretrizes gerais para o uso e implementação da
Avaliação do Impacto Ambiental como um dos instrumentos da
Política Nacional do Meio Ambiente.
Dispõe sobre a aprovação de modelos para publicação de
pedidos de licenciamento.
Dispõe sobre a realização de Audiência Pública.
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Decreto nº 99.274, de 06 de junho de 1990.

Define a composição do SISNAMA e estipula as licenças
ambientais a serem emitidas em cada estágio do projeto.

Resolução CONAMA nº 237, de 19 de
dezembro de 1997.

Dispõe sobre a revisão e complementação dos procedimentos e
critérios utilizados para o licenciamento ambiental estabelecido
pela Resolução CONAMA nº 001/86, além de exigir a
apresentação de Certidões Municipais de Uso e Ocupação do
Solo e exames e manifestações técnicas por parte das
Prefeituras dos municípios afetados pelo empreendimento.

Portaria nº 404, de 28 de dezembro de 2012.
Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001.
Legislação Estadual
Meio Ambiente
Constituição do Estado de São Paulo, Artigo nº
191.
Lei nº 9.509/1997.
Lei nº 10.019, de 3 de julho de 1998.
Resolução SMA nº 48, de 26 de maio de 2014.
Lei nº 13.798, de 9 de novembro de 2009.
Decreto nº 62.913, de 8 de novembro de 2017

Estabelece normas e procedimentos para a instrução de
processos visando à cessão de espaços físicos em águas públicas
e fixa parâmetros para o cálculo do preço público devido, a título
de retribuição à União.
Estatuto das Cidades.
Principais Aspectos
“Estado e Municípios providenciarão, com a participação da
coletividade, a preservação, conservação, defesa, recuperação e
melhoria do meio ambiente natural, artificial e do trabalho,
atendidas as peculiaridades regionais e em harmonia com o
desenvolvimento social e econômico”.
Dispõe sobre a Política Estadual do Meio Ambiente.
Dispõe sobre o Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro.
Dispõe sobre as condutas infracionais ao meio ambiente e suas
respectivas sanções administrativas.
Institui a Política Estadual de Mudanças Climáticas
Dispõe sobre o Zoneamento Ecológico-Econômico do Setor do
Litoral Norte, e dá providências correlatas.

Controle da Poluição

Lei nº 997, de 31 de maio de 1976.

Institui o Sistema de Prevenção e Controle da Poluição do Meio
Ambiente no Estado de São Paulo e estabelece a necessidade de
licenciamento para a instalação, construção ou a ampliação,
bem como a operação ou funcionamento de fontes ou
atividades geradoras de poluição.

Decreto nº 8.468 de 08 de setembro de 1976.

Aprova o regulamento da Lei nº 997/1976 que dispõe sobre a
prevenção e controle de poluição do meio ambiente no Estado
de São Paulo. Define a classificação das águas interiores situadas
no território do Estado, os padrões de qualidade da água e do ar,
bem como os padrões de emissão permitidos para ambos os
casos, bem como, as restrições relativas à poluição do solo.

Lei nº 5.597/1987.

Estabelece normas e diretrizes para o zoneamento industrial,
tratando inclusive da emissão de ruídos.

Norma CETESB nº 11.034/1992.

Fixa o procedimento para medir, corrigir e analisar dados de
níveis acústicos e estabelece padrões aceitáveis para recintos
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internos.
Decisão de Diretoria nº 103/2007/C/E da
CETESB de 11 de junho de 2007.
Norma CETESB nº P4.261, de dezembro de
2011.
Decreto nº 59.113, de 23 de abril de 2013.

Dispõe sobre o procedimento para gerenciamento de áreas
contaminadas.
Orienta a elaboração de estudos de análise de riscos
tecnológicos.
Estabelece novos padrões de qualidade do ar e dá providências
correlatas.

Poluição do Solo

Lei nº 13.577, de 08 de julho de 2009.

Dispõe sobre diretrizes e procedimentos para a proteção da
qualidade do solo e o gerenciamento de áreas contaminadas. O
objetivo desta lei é garantir o uso sustentável do solo,
protegendo-o de contaminações e prevenindo alterações nas
suas características e funções.

Recursos Hídricos

Decreto nº 10.755 de 22 de novembro de
1977.

Lei nº 7.663, de 30 de dezembro de 1991.

Lei nº 9.034, de 27 de dezembro de 1994.

Decreto nº 41.258, de 31 de outubro de 1996.

Portaria DAEE nº 1.630, de 30 de maio de
2017.

Resolução Conjunta SMA/SERHS 01, de 23 de
fevereiro de 2005.

Lei nº 12.526, de 02 de janeiro de 2007.
Lei nº 12.183, de 29 de dezembro de 2005.
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Trata do enquadramento dos corpos de água receptores do
Estado de São Paulo na classificação prevista no Decreto nº
8.468/1976. Apresenta a relação dos corpos de água
classificados nas classes 1, 3 e 4, sendo os demais que não
constam desta relação são considerados enquadrados como
classe 2.
Estabelece normas de orientação à Política Estadual de Recursos
Hídricos bem como ao Sistema Integrado de Gerenciamento de
Recursos Hídricos.
Dispõe sobre o Plano Estadual de Recursos Hídricos – PERH, a ser
implantado no período 1994 e 1995, em conformidade com a Lei
nº 7.663/1991. Essa Lei aprovou a divisão do Estado de São
Paulo em 22 (vinte e duas) Unidades Hidrográficas de
Gerenciamento de Recursos Hídricos – UGRHI.
Regulamentar a Política Estadual de Recursos Hídricos
estabeleceu as situações que dependem de outorga de ato
administrativo pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica –
DAEE.
Trata sobre os procedimentos técnicos e administrativos para
obtenção de manifestação e outorga de direito de uso e de
interferência em recursos hídricos no Estado de São Paulo.
Estabelecem procedimentos visando a integração das
autorizações ou licenças ambientais com as outorgas de recursos
hídricos entre os órgãos e entidades componentes do Sistema
Estadual de Meio Ambiente e do Sistema Estadual de
Gerenciamento de Recursos Hídricos.
Estabelece normas para a contenção de enchentes e destinação
de águas pluviais.
Dispõe sobre a cobrança pela utilização dos recursos hídricos do
domínio do Estado de São Paulo, os procedimentos para fixação
dos seus limites, condicionantes e valores e dá outras
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providências.

Cobertura Vegetal

Portaria DEPRN nº 51, de 30 de novembro de
2005.

Resolução SMA nº 07, 18 de janeiro de 2017.

Resolução SMA nº 18, de 11 de abril de 2007.
Resolução SMA nº 57, de 05 de junho de 2016.
Resolução SMA nº 32, de 03 de abril de 2014.
Decisão de Diretoria nº 287/2013/V/C/I, de 11
de setembro de 2013.
Resolução SMA nº 31, de 19 de maio de 2009.

Estabelece o procedimento simplificado e geral para instrução
de processos de autorização para supressão de vegetação
nativa, corte de árvores nativas isoladas, intervenção em áreas
especialmente protegidas e outros no âmbito do Departamento
Estadual de Proteção de Recursos Naturais (DEPRN). A
compensação ambiental será exigida para todos os casos de
manejo de vegetação arbórea previstos nesta Portaria e destinase a compensar o impacto ambiental negativo não passível de
ser evitado, objetivando garantir a manutenção, ampliação e
melhoria da cobertura vegetal. A medida compensatória será
executada através de plantio de espécies arbóreas ou mediante
o fornecimento de mudas ao viveiro municipal.
Dispõe sobre os critérios e parâmetros para compensação
ambiental de áreas objeto de pedido de autorização para
supressão de vegetação nativa, corte de árvores isoladas e para
intervenções em Áreas de Preservação Permanente no Estado
de São Paulo.
Disciplina procedimentos para a autorização de supressão de
exemplares arbóreos nativos isolados.
Publica a segunda revisão da lista oficial das espécies de flora
ameaçadas de extinção no Estado de São Paulo.
Estabelece as orientações, diretrizes e critérios sobre
restauração ecológica no Estado de São Paulo, e dá outras
providências.
Dispõe sobre procedimentos para a autorização de supressão de
exemplares arbóreos.
Dispõe sobre procedimentos para análise dos pedidos de
supressão de vegetação nativa para parcelamento do solo ou
qualquer edificação em área urbana.

Unidades de Conservação e outras Áreas Protegidas
Dispõe sobre parques, florestas estaduais e monumentos
Lei nº 6.884/1962.
naturais.
Fauna Silvestre
Estabelece os procedimentos iniciais relativos à fauna silvestre
Portaria DEPRN nº 42, de 23 de outubro de
para instrução de processos de licenciamento no âmbito do
2000.
DEPRN.
Institui o Código de Proteção aos Animais do Estado e dá outras
Lei nº 11.977, de 25 de agosto de 2005.
providências.
Resolução SMA nº 73, de 02 de outubro de
2008.
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Estabelece os procedimentos para o licenciamento ambiental
das atividades de manejo de fauna silvestre, nativa e exótica, no
Estado de São Paulo e dá outras providências correlatas.
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Define as autorizações para manejo de fauna silvestre no Estado
de São Paulo, e implanta o Sistema Integrado de Gestão de
Fauna Silvestre - GEFAU.
Estabelece o procedimento para a elaboração dos laudos de
Decisão de Diretoria CETESB nº 167/2015/C, de fauna silvestre para fins de licenciamento ambiental e/ou
15 de julho de 2015.
autorização para supressão de vegetação nativa, e dá outras
providências.
Declara as espécies de fauna silvestre ameaçadas de extinção, as
Decreto nº 60.133, de 07 de fevereiro de 2014. quase ameaçadas e as deficientes de dados para avaliação no
Estado de São Paulo e dá providências correlatas.
Gestão de Resíduos Sólidos e Saneamento
Resolução SMA nº 92, de 14 de novembro de
2014.

Define as diretrizes para implementação e operacionalização da
responsabilidade pós-consumo no Estado de São Paulo,
Resolução SMA nº 45, de 23 de junho de 2015.
estabelece a relação de produtos geradores de resíduos de
significativo impacto ambiental e dá outras providências.
Lei nº 13.576, de 6 de julho de 2009.
Lei nº 7.750, de 31 de março de 1992.
Lei nº 12.300 de 16 de março de 2006.

Institui normas e procedimentos para a reciclagem,
gerenciamento e destinação final de lixo tecnológico.
Dispõe sobre a Política Estadual de Saneamento.
Institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos e define os
princípios e diretrizes, objetivos e instrumentos para a gestão
integrada e compartilhada dos resíduos sólidos no Estado de São
Paulo.

Análises laboratoriais e Amostragens
Regulamenta as exigências para os resultados analíticos,
incluindo-se a amostragem, objeto de apreciação pelos órgãos
Resolução SMA nº 100, de 17 de outubro de
integrantes do Sistema Estadual de Administração da Qualidade
2013.
Ambiental, Proteção, Controle e Desenvolvimento do Meio
Ambiente e Uso Adequado dos Recursos Naturais – SEAQUA.
Licenciamento Ambiental
Resolução SMA nº 54, de 30 de julho de 2008.

Estabelece
procedimentos
para
o
DAIA
receber
contribuições/sugestões técnicas dos Comitês de Bacia para
análise de Estudos de Impacto Ambiental – EIA e respectivos
Relatórios de Impacto Ambiental – RIMA.

Estabelece os procedimentos para o licenciamento ambiental de
estruturas de apoio a embarcações, destinadas ao acesso de
Resolução SMA nº 21, de 25 de março de 2008.
pessoas e cargas às embarcações de esporte e recreio no Estado
de São Paulo e dá providências correlatas.
Resolução SMA nº 49, de 28 de maio de 2014.
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Lei nº 13.542, de 08 de Maio de 2009.

Dispõe sobre a alteração na denominação da CETESB Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental e trata de
novas atribuições à Companhia, às atividades executadas pelo
antigo DEPRN (Departamento Estadual de Proteção de Recursos
Naturais) e pelo DUSM (Departamento de Uso do Solo) passando
para a responsabilidade da CETESB e incorporando as seguintes
atribuições: (i) Autorizar a supressão de vegetação e
intervenções em áreas consideradas de Preservação
Permanente e demais áreas ambientalmente protegidas; (ii)
Emitir alvarás e licenças relativas ao uso e ocupação do solo em
áreas de proteção de mananciais.

Lei nº 47.400/2002, alterados pelos Decretos
nº 48.919/2004 e 49.391/2005.

Regulamenta a Lei nº 9.509/1997 quanto ao licenciamento
ambiental, critérios, procedimentos para obtenção e renovação
das licenças, prazos de validade.

Resolução SMA nº 56/2010.
Decreto nº 56.571, de 22 de dezembro de
2010.
Decisão de Diretoria CETESB nº 153/2014/I, de
28 de maio de 2014
Decisão de Diretoria CETESB nº 247/2017/I, de
28 de agosto de 2017.

Resolução SMA nº 74, de 27 de dezembro de
2011.

Legislação Municipal
Meio Ambiente
Lei Municipal nº 848/92
Lei Complementar nº 01/1999
Gestão de Resíduos Sólidos e Saneamento
Decreto nº 7291/2018

Rua Paulistânia, 381, 5º andar, cj 51
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Altera procedimentos para o licenciamento ambiental das
atividades que especifica e dá outras providências.
Regulamenta os dispositivos da Lei nº 10.547/00, alusivos ao
emprego do fogo em práticas agrícolas, pastoris e florestais,
bem como ao Sistema Estadual de Preservação e Combate a
Incêndios Florestais.
Dispõe sobre os Procedimentos para o Licenciamento Ambiental
com Avaliação de Impacto Ambiental no Âmbito da CETESB, e dá
outras providências.
Dispõe sobre as “Instruções para protocolização dos
documentos digitais dos processos de licenciamento com
avaliação de impacto ambiental no Sistema Eletrônico eambiente”.
Dispõe sobre a inexigibilidade de licenciamento ambiental para
as atividades que especifica, bem como trata o Anexo I da
Resolução CONAMA nº 237/1997 e de seu reduzido potencial
poluidor/ degradador, desde que não impliquem em supressão
de vegetação nativa ou intervenção em APP.
Principais Aspectos
Estabelece o planejamento e a promoção ambiental, o
licenciamento ambiental, a fiscalização e educação ambiental, a
limpeza pública, a implantação e conservação de parques,
mobiliários urbanos, jardins e cemitérios.
Plano Diretor do Município de São Sebastião.
Institui o Plano Municipal de Saneamento Básico e dá outras
providências.
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Lei Complementar nº 112/2010

Dispõe sobre a regulamentação do Plano de Gerenciamento
Integrado de Resíduos Sólidos da Construção Civil e Resíduos
Verdes, quanto à caracterização da triagem, acondicionamento,
transporte, beneficiamento, reciclagem de destinação final
adequada, no âmbito do Município de São Sebastião.

Vegetação e Fauna
Decreto nº 6.143/2014

Dispõe sobre o procedimento dos relatórios de risco iminente de
árvores e movimentação de terra, incluindo procedimetnos para
a poda e o corte de árvores.

Licenciamento Ambiental
Decreto nº 7.038/2017

Lei nº 2.215/2012

Regulamenta as normas específicas para o Licenciamento
Ambiental em conformidade com a Resolução CONAMA n°
237/97, deliberação COSEMA normativa n° 01/2014 e a Lei
Municipal n° 848/1992.
Declara como de Relevante Interesse Social, Econômico,
Histórico, Educacional e Ambiental a Prática da Atividade de
Observador de Aves, no Município de São Sebastião.

Patrimônio Histórico-Cultural
Lei nº 1.770/2005
Ruído e Emissões Atmosféricas

Institui a implantação da Política Municipal de Apoio ao
Patrimônio Imaterial de São Sebastião.

Decreto nº 7.277/2018

Regulamenta a Lei nº 2.506, de 19 de outubro de 2017, que
dispõe sobre ruídos urbanos e proteção do Bem Estar e do
Sossego Público no âmbito do Município de São Sebastião.

Lei nº 2.071/2010

Dispõe sobre as atividades pertinentes ao controle da poluição
atmosférica, por meio da avaliação da emissão de fumaça preta
de veículos e máquinas movidos a diesel, conforme
regulamentação específica e adota outras providências.

Lei nº 2.506/2017

Dispõe sobre ruídos urbanos e proteção do Bem-Estar e do
Sossego Público no âmbito do Município de São Sebastião, e da
outras providências.

Elaboração: Geo Brasilis, 2019.
Importante ressaltar que a Marina Pública de São Sebastião foi desenvolvida de forma
respeitar as legislações supracitadas, as quais devem ser aferidas posteriormente pelo
concessionário e, quando couber, pelas instituições competentes durante o processo de
licenciamento ambiental.
Dentre as manifestações, autorizações, anuências, certidões e demais documentos exigidos no
processo de licenciamento ambiental, conforme disposto no Parecer Técnico CETESB nº
40/19/IE e identificado ao longo do presente estudo, destacam-se:
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Certidão da Prefeitura Municipal (Exame Técnico), nos termos da Resolução CONAMA
nº 237/1997 e Resolução SMA nº 22/2009;
Declaração da Prefeitura visando identificar se a área não foi utilizada para depósito
de resíduos ou produtos que possam trazer riscos à saúde;
Projeto aprovado pela Prefeitura, vinculado à Certidão de Drietrizes e/ou
Conformidade com a legislação municipal;
Manifestação de Compromisso do respsonável (empreendedor, prefeitura ou empresa
especializada) pela implantação, operação e manutenção dos serviços de
gerenciamento dos resíduos sólidos;
Documento de existência e viabilidade para interligação do empreendimento com as
redes públicas de abastecimento de água e esgotamento sanitário (SABESP);
Manifestação conclusiva do IPHAN, conforme Instrução Normativa nº 01/2015;
Manifestação da Capitania dos Portos e da Marinha do Brasil, conforme procedimento
estabelecido na NORMAM 11;
Manifestação da PETROBRAS quanto à compatibilidade do empreendimento com o
Terminal Marítimo Almirante Barroso – TEBAR;
Manifestação da DERSA quanto à compatibilidade do empreendimento com a Balsa
São Sebastião – Ilhabela;
Autorização do Serviço de Patrimônio da União;
Manifestação do Conselho Gestor do Parque Estadual Ilhabela, para interferência na
Zona de Amortecimento Marinha;
Manifestação do IPHAN, sobre interferência na área envoltória de bem tombado
(“casa sobrado”).

Rua Paulistânia, 381, 5º andar, cj 51
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3. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
O empreendimento é uma Marina Pública de uso misto de modo a atender a vocação turística
do município e as diversas atividades marítimas já desenvolvidas em seu território, gerando
incremento para o turismo, novos empregos e renda no município.
A construção da Marina prevê a execução de dois molhes, um retangular por onde se dará o
acesso por terra e outro com contorno arredondado. Os molhes formarão espelho d´água de
192.438,86 m², sendo prevista entrada no mar pelo lado sul com largura de 50,00 m. Entre as
atividades que serão desenvolvidas na Marina, além da locação de vagas, estão o turismo
náutico e os esportes náuticos.
O molhe sul, de concreto e formato retangular, que inicia de ponto acima da margem
esquerda córrego do Outeiro, terá formato retangular, largura de 30,00 m nos primeiros
90,40m e largura de 15,00 m no trecho posterior, totalizando comprimento de 407,12 m.
Receberá seis linhas paralelas de piers flutuantes, que serão dispostos perpendicularmente a
este. O molhe norte, de formato arredondado, terá 940,48 m de extensão e 8,00 m de largura
superficial, proporcionando o fechamento e proteção da Marina.
Os píers flutuantes serão constituídos por módulos pré-fabricados em concreto armado, que
por sua vez receberão fingers de amarração construídos em alumínio marítimo ou aço
galvanizado a fogo com pintura resistente às intempéries. Serão dotados de cunhos de
amarração para as embarcações e defensa lateral em ambas as faces. Onde for prevista a
colocação de estacas (pontões), os colares serão executados em alumínio marítimo ou em aço
galvanizado a fogo, sendo dotados de blocos fixos de polietileno com calço de ajustamento e
borracha de absorção de impacto.
O Píer Público será constituído por dois píers flutuantes, de modo a permitir o embarque e
desembarque de turistas das embarcações de passeio. O píer terá largura de 3,20m e
comprimento de 30,00 m, o que permite a atracação simultânea de quatro embarcações de 60
pés e uma de 100 pés. O acesso em terra ao Píer Público se dará pela Praça de Eventos.
Capacidade para 490 embarcações, sendo considerados barcos de 26 até 120 pés.
Segundo o Conselho de Defesa do Petrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do
Estado de São Paulo (CONDEPHAAT)1, a cidade de São Sebastião se originou entre 1580 e 1609
através das concessões de sesmarias. Inicialmente, sua consolidação foi impulsionada pela
produção de cana-de-açúcar, mandioca e cerais, prosperando no século XVIII pela produção de
açúcar e posteriormente pela cultural cafeeira. A forte presença histórica na ambinência

1

Condephaat – Conselho de Defesa do Petrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São
Paulo. Disponível em: http://condephaat.sp.gov.br/benstombados/centro-historico-de-sao-sebastiao/. Acesso em
janeiro de 2020.
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urbana levou ao tombamento do centro histórico em 19692, conforme ilustra a Figura 3-1, o
qual se extende por sete quadras, incluindo alguns imóveis isolados.
A ocupação urbana do município é catacterizada pelo padrão construtivo horizontal, com
edificações térreas e assobradadas, em parte, condicionada pela legislação de urbanística do
município. A Lei Municipal nº 561/19873 e suas alterações posteriores limitaram o gabarito das
edificações em até nove metros, a partir do nível do piso original do terreno.
Figura 3-1: Publicação do Diário Oficial de 13/12/1969.

Fonte: Condephaat, 2020.

O polígono de tombamento do centro possui a seguinte descrição:
Artigo 1º: Fica tomabada como sítio histórico de São Paulo, a área urbana
da cidade de São Sebastião, assim discriminada: “as quadras contidas no
perímetro que começa na Avenida Altinos Arantes, no cruzamento com a rua
General Osório, seguindo por esta até a Praça Major João Fernandes,
seguindo por esta e continuando pela Praça Antônio Argino, e rua Antônio
Cândido, até o cruzamento com a rua Capitão Isidoro Feliciano da Silva
Santos, seguindo por esta até o cruzamento com a Avenida Altino Arantes, e
por esta até o cruzamento com a Rua General Osório”.
2

Processo nº 14150/69, Resolução SC de 12/12/1969, do CONDEPHAAT.
São Sebatião. Lei Municipal nº 561/1987, e alterações posteriores. Disponível em:
<http://www.saosebastiao.sp.gov.br/sistemas/procseletivo/arquivos/1.2019.1_262201995317.pdf>. Acesso em
janeiro de 2020.
3
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As Figuras 3-2 e 3-3 apresentam os raios de tombamento do Centro Histórico e dos imóveis
tombados, em relação às alternativas locacionais do empreendimento em questão.
Figura 3-2: Inserção da alternativa locacional 01 na área envoltória de proteção de bens
tombados.

Fonte: IDESP, 20204. Elaboração: Geo Brasilis, 2020.

4

IDESP – Infraestrutura de Dados Espaciais do estado de São Paulo. Secretaria de Cultura. Bens Tombados.
Disponível em: http://www.idesp.sp.gov.br/visualizador. Acesso em janeiro de 2020.
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Figura 3-3: Inserção da alternativa locacional 02 na à área envoltória de proteção de bens
tombados.

Fonte: IDESP, 20205. Elaboração: Geo Brasilis, 2020.

Cumpre mencionar que as estruturas físicas a serem construídas no empreendimento, em
ambas alternativas locacionais, atendem a limitação de gabarito máximo indicada na legislação
vigente. A estrutura de maior altura é a Marina Seca (garagem náutica), com gabatiro total de
sete metros, como representao croqui da Figura 3-3.

5

IDESP – Infraestrutura de Dados Espaciais do estado de São Paulo. Secretaria de Cultura. Bens Tombados.
Disponível em: http://www.idesp.sp.gov.br/visualizador. Acesso em janeiro de 2020.
Rua Paulistânia, 381, 5º andar, cj 51
Vila Madalena - São Paulo - SP
CEP 05440-000 - Brasil
Tel. +55 11 3035-1490
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Figura 3-3: Croqui de corte esquemático da Marina Seca (garagem náutica).

Nota: medida em metros
Elaboração: Geo Brasilis, 2020.

A inserção das duas alternativas locacionais na área envoltória dos bens tombados indica a
necessidade de manifestação do CONDEPHAAT, como um dos trâmites de análise do
empreendimento, conforme dispõe o Decreto Estadual nº 48.137/2003 (grifo nosso):
Artigo 1º - O artigo 137 do Decreto nº 13.426, de 16 de março de 1979,
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Artigo 137 – A Resolução de Tombamento preverá, no entorno do bem
imóvel tombado, edificação ou sítio, uma área sujeita a restrições de
ocupação e de uso, quando estes se revelarem aptos a prejudicar a
qualidade ambiental do bem sob preservação, definindo, caso a caso, as
dimensões dessa área envoltória.
Parágrafo único – Nenhuma obra poderá ser executada dentro da área
envoltória definida nos termos deste artigo sem que o respectivo projeto
seja previamente aprovado pelo CONDEPHAAT.”

Características da Implantação
3.1.1. Estrutura pretendida
 Estruturas em Terra (Área Seca – Alternativa 01)
As estruturas terrestres previstas no empreendimento são compostas basicamente pela
Marina Seca, edificação de apoio, edifício comercial, pátio com forklift e rampa,
estacionamento e sistema viário.
A Marina Seca trata-se de edificação concebida em estrutura metálica, com aproximadamente
2.435 m² de área. Esta será devidamente coberta, com telhas metálicas e caimento suficiente
para a drenagem das águas pluviais. O piso será do tipo impermeável, contendo sistema de
Rua Paulistânia, 381, 5º andar, cj 51
Vila Madalena - São Paulo - SP
CEP 05440-000 - Brasil
Tel. +55 11 3035-1490
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drenagem próprio, equipado com caixa separadora de água e óleo, gradeamento, caixas de
retenção e inspeção.
A edificação de apoio será construída em alvenaria, coberta e de piso impermeável, com único
pavimento e ocupando área de 342 m². As divisões internas serão definidas de acordo com a
necessidade do operador, sendo previsto minimamente: sanitários, refeitório, vestiário,
recepção, escritórios e sala de reunião/capacitação.
Já a área comercial está prevista em uma edificação, construída em alvenaria, único
pavimento, e com ocupação de aproximadamente 547 m².
O projeto conceitual da Marina Pública de São Sebastião também contempla um pátio de
13.479 m³, com pavimento de bloco intertravado e capacidade para suportar os esforços da
movimentação de veículos e embarcações. Neste é previsto uma rampa de concreto e um
forklift (equipamento móvel) para possibilitar o transbordo das embarcações.
Além destas, a Marina será beneficiada com um estacionamento para veículos leves terrestres,
contendo 102 vagas e pavimento asfáltico, além de um sistema viário dimensionado para o
fluxo de veículos projetado, em trecho de aproximadamente 430 metros, com de bloco
intertravado e de mão dupla.
Como uma das medidas de segurança, também é prevista a implantação de uma rampa de
acesso ao Canal de São Sebastião, o qual permitirá o resgate de embarcações que por ventura
venham a apresentar falhas.
Todas as edificações supracitadas contemplarão sistema de distribuição de água, energia
elétrica, coleta de esgoto, sistemas de gestão de resíduos e de drenagem das águas pluviais,
construídas em conformidade com legislação e normas vigentes.
 Estruturas em Terra (Área Seca – Alternativa 02)
Na Área Seca – Alternativa 02, as atividades e ocupações são as mesmas, diferenciando-se
apenas da Alternativa 01 nos seguintes aspectos:
o
o
o
o
o

Layout/localização das estruturas, ao sul do Córrego do Outeiro;
Previsão de duas estruturas metálicas para o estacionamento de embarcações em área
seca, cada uma com 2.440 m², dois pavimentos e 60 vagas;
Previsão de 129 vagas para veículos leves terrestres;
Disponbilidade de área para uso comercial, potencialmente restaurante, com 260 m²;
Necessidade de ponte sobre o Córrego do Outeiro, dedicada às operações da Marina,
essencial para o deslocamento de pessoas e embarcações entre as estruturas em água
e terra.
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 Estruturas no Espelho D’água (Área Molhada)
As estruturas da Marina Pública inseridas sobre o Canal de São Sebastião são dois molhes
(norte e sul), os píeres flutuates e um píer público.
O molhe sul, de concreto e formato retangular, que inicia de ponto acima da margem
esquerda córrego do Outeiro, terá formato retangular, largura de 30,00 m nos primeiros 90,40
m e largura de 15,00 m no trecho posterior, totalizando comprimento de 407,12 m. Receberá 6
linhas de piers flutuantes, que serão dispostos perpendicularmente a este. O molhe norte, de
formato arredondado, terá 940,48 m de extensão e 8,00 m de largura superficial,
proporcionando o fechamento e proteção da Marina.
A implantação dos molhes ocorrerá por método de estaca prancha, em duas linhas paralelas
com espaçamento entre perfis variando de 8 metros no molhe norte, a 15 e 30 metros no
molhe sul, e ocupação de aproximadamente 15 mil m² em corpo d’água. Em linhas gerais, o
sequenciamento das atividades para a implantação destas estruturas é:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cravação de estacas no leito marinho;
Construção e montagem dos blocos estruturais;
Instalação de tirantes;
Dragagem do leito;
Preenchimento do espaço entre estacas pranchas com material dragado;
Construção e montagem da laje de concreto.

Entre os perfis de estaca prancha serão depositados os materiais a serem dragados no Canal
de São Sebastião para a implantação da Marina, e de forma a evitar deformações por flexão e
garantir a estabilidade geométrica, serão utilizados tirantes/enrrijecedores fazendo a ligação
entre os blocos estruturais, além de tabuleiro de rolamento.
No topo das estacas serão construídos blocos estruturais interligados por perfis metálicos
longitudinais que servirá de apoio para a construção da laje de concreto armado, na superfície
do molhe.
Com a sequência proposta, é possível trabalhar em forma de trechos e avanços contínuos. Por
exemplo: após cravação de 200m lineares de perfis metálicos, pode-se iniciar a construção e
montagem dos blocos e preenchimento com material de dragagem. Ou seja, será definido um
trecho de avanço no qual as etapas subsequentes possam ser iniciadas, otimizando, portanto,
o cronograma de obra através de frentes de trabalho que possam atuar em paralelo.
A cravação das estacas se dará com equipamento adequado para tal, que é uma balsa dotada
de recursos para cravação (balsa + guindaste + martelo vibratório).
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Figura 3.1.1-1: Esquemáica da construção dos molhes.

Figura 3.1.1-2: Exemplos de equipamentos, materiais e método construtivo.

Os píers flutuantes serão constituídos por módulos pré-fabricados em concreto armado, que
por sua vez receberão fingers de amarração construídos em alumínio marítimo ou aço
galvanizado a fogo com pintura resistente às intempéries. Serão dotados de cunhos de
Rua Paulistânia, 381, 5º andar, cj 51
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amarração para as embarcações e defensa lateral em ambas as faces. Onde for prevista a
colocação de estacas (pontões), os colares serão executados em alumínio marítimo ou em aço
galvanizado a fogo, sendo dotados de blocos fixos de polietileno com calço de ajustamento e
borracha de absorção de impacto.
No presente conceito, os píeres flutuantes estão ligados à estrutura do molhe sul. Tanto os
píeres quanto os fingers deverão ser especificados em projeto executivo e adquiridos
conforme especificação. Maiores detalhes sobre a concenpção dos píeres considerados no
presente estudo são apresentados no Produto 02.
O Píer Público será constituído por dois píers flutuantes, de modo a permitir o embarque e
desembarque de turistas das embarcações de passeio. O píer terá largura de 3,20m e
comprimento de 30,00m, o que permite a atracação simultânea de 04 embarcações de 60 pés
e uma de 100 pés. O acesso em terra ao Píer Público se dará pela Praça de Eventos.
Figura 3.1.1-3: Projeto conceitual do píer público.

3.1.2. Infraestrutura de Apoio
As infraestruturas de apoio previstas para a implantação da Marina Pública de São Sebastião se
restringem ao canteiro de obras e área de bota-fora. Não há área de empréstimo para as
obras.
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 Canteiro de Obras
O canteiro de obras será integralmente implantado com estruturas provisórias, incluindo
escritórios para serviços administrativos, RH e segurança do trabalho, área destinada para
serviços da construção civil, como montagem de máquinas, peças e equipamentos, pátio para
estacionamento de máquinas e veículos, áreas para armazenamento de insumos, central de
concreto (caso necessário), reservatório para armazenamento de água, vestiário e banheiros
químicos, baia de resíduos sólidos, subestação de energia elétrica, com gerador móvel para
emergências, oficina, ferramentaria e serralheira.
Ao todo são estimados 7.000 m² de ocupação temporária do canteiro de obras, sendo seu
layout flexível e ajustado conforme etapas da implantação.
Os ambientes fechados, como escritórios, RH, segurança do trabalho e vestiários, serão
constituídos por contêineres adaptados, a serem contratados de empresas locais ou mais
próximas da área de implantação.
As áreas para serviços que envolvam o manuseio de produtos perigosos, estacionamento de
veículos e máquinas, oficina e armazenamento de insumos serão devidamente sinalizadas,
condicionadas e equipadas com sistemas de proteção ambiental para evitar a emissão de
poluentes atmosféricos, contaminação da água e do solo, em conformidade com a legislação
vigente.
A oficina, ferramentaria e serralheria são previstas em estruturas provisórias, como tendas,
para preservar as máquinas, equipamentos e peças de intempéries, bem como prevenir e
reduzir os potenciais impactos associados. A oficina, assim como a subestação de energia
elétrica, será utilizada em casos excepcionais para garantir a continuidade das atividades da
implantação.
O abastecimento de água na fase de implantação ocorrerá por caminhões pipa, que
alimentarão um reservatório suspenso e de estrutura metálica provisória, para posterior
distribuição.
O esgotamento sanitário, por sua vez, será por banheiros químicos, um para cada 10
trabalhadores, conforme estabelece a NR-24 e a Portaria Interministerial do Trabalho e
Emprego nº 3.214. Com vistoria e higienização periódica por empresa especializada e/ou
responsável pelos equipamentos.
Os resíduos sólidos gerados na implantação serão coletados, segregados e armazenados em
locais adequados e identificados conforme normas e legislações vigentes, de modo evitar a
contaminação do meio ambiente. O tratamento e destinação destes resíduos serão
executados por empresas especializadas e devidamente licenciadas.
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 Área de Bota-Fora
A área de bota fora deverá ter a capacidade instalada para 183.947,30 m³, o local será
selecionado pelo futuro concessionário, em um raio de 10 km da área do empreendimento,
através do melhor custo-benefício, e respeitando os seguintes critérios técnicos e ambientais:










Análises físicas e quimicas, conforme Resolução SMA nº 36/2017 e demais legislações
vigentes.
Em caso de concentrações de substâncias químicas acima dos Valores de Prevenção e
inferiores aos Valores de Intervenção no material dragado, o local de disposição deve
ser previamente aprovado pela CETESB;
A avaliação da área de bota-fora deve considerar aspectos como: restrição legal
ambiental, restrições impostas por licenciamentos ou autorizações, impactos no local,
no entorno e nas águas;
No caso de disposição que implique em alterações da qualidade da água, deve ser
realizado o ensaio de solubilização, conforme norma ABNT 10.005 e caracterização
química do extrato solubilizado;
Adotar métodos de confinamento e isolamento, bem como de tratamento específicos
dos materiais, caso necessário;
Implantação de sistema de monitoramento da qualidade das águas superficiais,
subterrâneas e de gases, nos casos indicados pela Resolução SMA nº 32/2017.
3.1.3. Funcionários e Veículos

Para a implantação da Marina Pública de São Sebastião são previstos 270 trabalhadores totais,
entre diretos e indiretos ao longo dos 12 meses de obras, com ocupação máxima e simultania
de 50 pessoas no pico.
A mobilização da mão de obra ocorrerá já na fase de planejamento e ao longo da implantação,
buscando-se a contratação e, caso necessário, a capacitação da população local.
O fluxo de caminhões para o recebimento e manuseio de insumos - tais como: estruturas de
concreto, estruturas metálicas, material de pavimento, fundação e edificação - será de no
máximo 10 caminhões/dia e 03 embarcações/dia, predominantemente pela Rodovia Dr.
Manoel Hipólito do Rego.
3.1.4. Supressão de Cobertura Vegetal e Interferências em Áreas de Preservação
Permanente
A área do projeto não apresenta cobertura vegetal, existência de indivíduos arbóreos isolados
nas áreas secas nas Alternativas (01 e 02).
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3.1.5. Dragagem
A dragagem para o aprofundamento do canal de acesso e desenvolvimento de calado com -2,5
a -3,0 metros, em área atualmente caracterizada com profundidades entre 0,2 e 6,0 metros
(Figuras 3.1.5-1 e 3.1.5-2).
Ao todo, nos dois platôs de projeto, é estimada a dragagem de aproximadamente 243 mil m³,
onde 59 mil m² serão aproveitados na construção dos molhes e outros 184 mil m³ destinados
para bota-fora, conforme Capítulo 3.1.2.
Os equipamentos para realização de dragagem são: escavadeiras, guindastes equipados com
dragas clamshell ou embarcações com dragas de sucção e recalque, martelo vibratório,
batelão lameiro, trator de esteira, escavadeira e sapo mecânico.
As atividades de dragagem ocorrerão em prazo variável, de acordo com a metodologia, tipo e
quantidade de equipamentos.
Previsão de dragagens de manutenção, devido ao potencial de sedimentação nas áreas
navegáveis e berços das embarcações.
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Figura 3.1.5-1: Planta batimétrica da área em estudo.
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Figura 3.1.5-2: Cota do projeto pretendida e poligonal da área a ser dragada.
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3.1.6. Terraplenagem
Para a implantação do empreendimento, após a limpeza da área, será necessária a realização
de terraplenagem pontual.
Na a construção dos molhes será utilizado material dragado do canal.
3.1.7. Desapropriação
Não há desapropriação.
3.1.8. Sistema de Drenagem das Águas Pluviais
O projeto prevê a execução de dois sistemas de drenagem, provisório para a fase de
implantação e definitivo para operação do empreendimento.
O sistema provisório está previsto nos locais de armazenamento e manejo de insumos no
canteiro de obras, contemplando calhas, lombadas, anteparos e outras instalações
temporárias que impeçam a passagem das águas pluviais da obra para o entorno.
No sistema definitivo, por sua vez, estão previstos dispositivos de drenagem, como sarjetas,
caixa de captação, poço de visita e caixa de passagem, galerias, e canal extravasor de concreto
em valas.
Por não prevê serviços de reparo, manutenção e manuseio de combustíveis, o sistema será
simples, basicamente composto por pavimentos com inclinação suficiente para o escoamento
superficial através da gravidade, que direcionará as águas para o sistema coletor e
posteriormente para caixas de retenção de sólidos, até a destinação no Canal de São
Sebastião.
O sistema coletor das águas pluviais será constituído por sarjetas, posicionadas no entorno das
vias de circulação de pedestres, devidamente dimensionada para atender as vazões de
projeto, considerando a intensidade da chuva, tempo e período de retorno, tempo de
concentração e coeficiente de escoamento superficial.
Ao final da rede coletora, serão implantadas caixas com dispositivos de dissipação de energia e
grades para retenção de sólidos, para evitar o carreamento de sedimentos e resíduos urbanos
até o Canal de São Sebastião, onde será instalado o canal extravasor em concreto.

Características da Operação
3.2.1. Sistema de Abastecimento de Água
O sistema de abastecimento de água contempla a implantação de reservatórios em estruturas
metálicas, apoiado e elevado, interligados através de sistema elevatório, bem como a rede de
distribuição.
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O abastecimento de água será realizado através do sistema público, de responsabilidade da
SABESP, com previsão de maior demanda para consumo humano e abastecimento das
embarcações em alta temporada e no cenário de ocupação total do empreendimento.
O tanque alimentará o sistema simples de distribuição de água, composto por canos pvc e/ou
pead até os píers flutuantes e molhes, onde será ofertado o abastecimento de água para as
embarcações e possibilitará o consumo dos demais usuários previstos na Marina, incluindo
funcionários.
3.2.2. Sistema de Tratamento de Esgoto
O sistema próprio de esgotamento sanitário composto, basicamente, por rede coletora de
esgoto, poços de visita e inspeção, caixa de gordura, estação elevatória (EEE) e estação de
tratamento de esgoto (ETE).
A rede coletora deverá atender todas as edificações do empreendimento e conter, em todos
os pontos singulares, caixas de inspeção e de visita. Nos pontos próximos às coletas, também
estão previstas caixas separadoras de água e óleo.
Os tubos coletores de esgoto sanitário são os tubos que ligam os poços inspeção ou de visita
entre si, e recebem as contribuições de esgoto através das ligações prediais com a rede. São de
PVC rígido com junta elástica, próprios para uso em redes coletoras de esgoto.
As caixas de gordura deverão seguir norma NBR 8160 e ter capacidade de acumulação de
gordura entre cada operação de limpeza, com vedação adequada para evitar a penetração de
insetos, pequenos animais, água de lavagem de piso ou águas pluviais.
A ligação entre o sistema predial e a rede coletora ocorrerá por meio de caixas de passagem,
de onde as tubulações de PVC encaminharão a vazão total de esgoto para a EEE, e
posteriormente para a ETE.
A ETE prevista no empreendimento será do tipo compacta e com capacidade de 10 m³/dia,
com tratamento do tipo biológico, através de reatores, filtros, decantador secundário e tanque
de contato com cloro para desinfecção final.
Inicialmente não se prevê sistema para coleta, armazenamento, tratamento e destinação de
efluentes gerados em embarcações.
3.2.3. Gerenciamento de Resíduos Sólidos
O gerenciamento de resíduos sólidos será realizado em todo o empreendimento, atendendo
não só a geração própria, mas também ofertando este tipo de serviço às embarcações que
utilizam a Marina.
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O referido gerenciamento se restringe às atividades de coleta, armazenamento e destinação
de resíduos sólidos: Classe IIA e IIB, conforme Norma ABNT NBR nº 10.004/2004, não se
prevendo tratamentos específicos.
A coleta ocorrerá manualmente, seja por funcionários do empreendimento ou pelos próprios
usuários, que contarão com lixeiras devidamente sinalizadas para a segregação do material e
reciclagem.
O armazenamento se dará por caçambas e/ou contêineres adaptados, condicionados de forma
evitar contato com a água da chuva e demais intempéries, sendo devidamente quantificados e
dimensionados para atender a geração prevista e a periodicidade dos serviços de destinação.
A destinação dos resíduos será preferencialmente pelo serviço público da prefeitura, quando
caracterizados como urbanos, e/ou por cooperativas, quando de interesse para a reciclagem.
Alternativas que deverão ser avaliadas junto com a Prefeitura de São Sebastião em processo
formal, a qual exporta seus resíduos ao aterro particular em Jambeiro/SP e apresentou Índice
de Qualidade de Aterro de Resíduos – IQR 2017 valorado em 9,0.
Cumpre ressaltar que, caso a destinação não seja realizada pelo serviço público, este será feito
por empresa especializada e devidamente licenciada, assim como na eventual geração de
resíduos sólidos perigosos.
3.2.4. Energia Elétrica
O abastecimento de energia elétrica prevê interligação com os sitema público de distribuição,
cuja responsabilidade é da empresa ELEKTRO.
A interligação respeitará as normas e procedimentos da concessionária, a qual deverá ser
consultada pelo empreendedor no processo de licenciamento ambiental e na fase de
implantação.
A partir da interligação, está prevista uma subestação de energia elétrica, com
transformadores em média e baixa tensão, e geradores móveis a diesel para casos de
interrupção do sistema público, de forma possibilitar a continuidade das atividades,
principalmente aquelas prioritárias para segurança da navegação.
O empreendimento também contará com rede de distribuição, em média e baixa tensão, para
fornecimento de energia às máquinas e equipamentos do empreendimento, bem como para
abastecimento de embarcações.
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3.2.5. Sistema Viário
A mobilidade urbana pode ser definida pelo conceito do Instituto Pólis (2005)6, como:
[...] um atributo das cidades e se refere à facilidade de deslocamentos de
pessoas e bens no espaço urbano.
[...] É o resultado da interação entre os deslocamentos de pessoas e bens
com a cidade. Por exemplo, a disponibilidade de meios e infraestrutura
adequados para os deslocamentos de pessoas e bens numa área da cidade
pode ajudar a desenvolver tal área. Do mesmo modo, uma área que se
desenvolve vai necessitar de meios e infraestrutura adequados para os
deslocamentos das pessoas e bens naquele local.

Para Carvalho (2016)7, a Mobilidade Urbana Sustentável é à promoção do equilíbrio entre a
satisfação das necessidades humanas com a proteção do ambiente natural. O referido autor
considera ainda os fatores de crescente urbanização, os quais impactam diretamente na vida
dos morados desses centros urbanos, especialmente devido ao incentivo de veículos privados
e motorizados que prevalecem sobre as medidas de estímulo ao uso do transporte público e
não motorizado.
Sob outro ponto de análise, a mobilidade urbana afeta diretamente a competitividade
econômica, criando obstáculos ao crescimento do comércio, indústrias e turismo, além da
degradação da qualidade de vida.
A título de comparação, a Tabela 3.2.5-1 apresenta dados da frota de São Sebastião dos anos
de 2010 e 2020, dos principais modais de transporte utilizados.
Tabela 3.2.5-1: Frota do município de São Sebastião em 2010 e 2020.
Ano
2010
2020

Automóvel
9.760
(+2X)
19.683

Motocicleta

Ônibus

Frota Total

4.697
(+1,9X)

180

18.428

8.972

204

(+2X)

(+1,1X)
38.373

Nota: o mês de referência de coleta do dado é janeiro de 2010 e 2020 respectivamente.
Fonte: Denatran8, 2020. Elaboração: Geo Brasilis, 2020.

6

INSTITUTO PÓLIS. Mobilidade Urbana é Desenvolvimento Urbano! 2005. Disponível em:
https://www.polis.org.br/uploads/922/922.pdf. Acesso em janeiro de 2020.
7 CARVALHO, Carlos Henrique Ribeiro de. Mobilidade Urbana Sustentável: Conceitos, Tendências e reflexões. IPEA,
2016. Disponível em <http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_2194_sumex.pdf>. Acesso em
janeiro de 2020.
8
Disponível
em:
<https://infraestrutura.gov.br/component/content/article/115-portal-denatran/8552estat%C3%ADsticas-frota-de-ve%C3%ADculos-denatran.html>. Aceso em janeiro de 2020.
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Seguindo a tendência nacional, a frota total mais que dobrou em 10 anos. O destaque é para o
significativo aumento do número de automóveis e motocicletas, em contraponto ao baixo
incremento da frota de ônibus.
O impacto sobre a infraestrutura urbana, do ponto de vista da sobrecarga do sistema viário, irá
ocorrer nas fases de instalação e operação do empreendimento, visto o engessamento da
malha viária causada pela limitação física inerente da ocupação humana em assentamentos
urbanos.
As soluções para a mitigação dos impactos decorrentes da mobilidade vêm de encontro ao
padrão pré-estabelecido e consolidado, e estão apoiadas nos modos compartilhados de
deslocamento, e em locais onde a topografia permita, aos modais não motorizados.
Especificamente, para avaliar e propor ações de controle e mitigação dos impactos sobre a
infraestrutura viária, o município de São Sebastião deverá solicitar estudos complementares à
gestão urbana, com destaque para o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) e Relatório de
Impacto do Sistema Viário e Trânsito (RIT). Contudo, observa-se que o arcabouço municipal
não contempla o enquadramento dos empreendimentos que deverão apresentar tais
documentos. Ainda assim, o EIV consta no Projeto de Lei do Plano Diretor (Propositura
Nº1420/2019), que está em andamento na Câmara Municipal, segundo consulta ao site da
casa legislativa9, porém as definições deverão ser tema de legislação específica, sendo de
responsabilidade da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente.
Entende-se, portanto, que para além dos impactos que a instalação e operação de um
empreendimento de médio porte, como é o caso em questão, em qualquer cidade do país, o
enfrentamento da mobilidade urbana é de ordem política, mas também econômica, social e
principalmente de proteção do meio ambiente.
Diante deste contexto, e por ser tratar de um polo gerador de tráfego, na sequência será
realizada uma breve avaliação do empreendimento, sob as duas perspectivas de implantação,
com foco na interação dos itens que seguem:





9

Ligação da Marina com o entorno imediato e fluxos de acesso principal;
Estimativa de tráfego excedente no horizonte de 10 anos;
Possíveis impactos no sistema viário; e
Medidas a serem avaliadas em estudos específicos.

Disponível em: https://camarasaosebastiao.iibr.com.br/cam_dashboard.php. Acesso em janeiro de 2020.
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Alternativa Locacional 01:
Considerando a implantação da Alternativa 01, o principal fluxo de chegada ao
empreendimento está representado na Figura 3.2.5-3, o qual se dá, inicialmente, a partir da
Rodovia Manoel Hipólito do Rego, conhecida como: Rio-Santos. Esta rodovia é principal eixo
de ligação intermunicipal, inter-regional e interestadual.
Na sequêncai, o acesso ocorre pela Rua Piauí e pela Avenida Outeiro Cais, chegando na
Avenida Antônio Januário do Nascimento. Nela, o tráfego é compartilhado com os usuários
que intencionam ingressar na balsa para a transposição até o município de Ilha Bela, além do
fluxo com destino à Rua da Praia. Destaca-se que este é o principal gargalo viário dessa
alternativa locacional.
Posteriormente, tem-se a Avenida Dr. Altino Arantes, a qual possui a maior relação
física/urbanística com o empreendimento devido a sua proximidade e sua utilização para
diversas atividades. A citada via possui boas condições de trafegabilidade, com as seguintes
características:









Duas faixas de rolamento, com cerca de 9,00 metros de largura, com pista simples e
mão dupla (Figura 3.2.5-1);
Sinalização horizontal, vertical e de turismo em todo o trecho;
Pavimentação em bloco intertravado de concreto em ótimo estado de conservação;
Passeios livres de obstáculos e acessíveis;
Paisagismo;
Iluminação pública voltada para a via e para a circulação de pedestres e ciclistas
(Figura 3.2.5-1), inclusive na praça de eventos;
Ciclovia, segmentada com pintura e sinalização; e
138 vagas de estacionamento em 45° e 63 vagas de estacionamento à 180°, incluindo
vagas destinadas à pessoas com necessidades especiais – PNE e idosos, além de 12
vagas de motocicletas.

Figura 3.2.5-1: Vista Av. Dr. Altino Arantes

Figura 3.2.5-2: Vista da Praça de Eventos

Acervo: Geo Brasilis, 2020.

Acervo: Geo Brasilis, 2020.
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O acesso direto ao empreendimento é realizado por uma via dedicada. Cabe ressaltar que essa
opção locacional considera uma mudança no traçado original da via e a supressão da pista de
skate presente no local. A referida via também apresenta boas condições para a circulação de
veículos e pedestres, pavimento de bloco intertravado, vagas de estacionamento, sinalização e
iluminação adequada.
Figura 3.2.5-3: Análise de fluxo para acesso ao empreendimento.

Fonte: Google Earth, 2020. Elaboração: Geo Brasilis, 2020.

As considerações sobre o impacto no empreendimento no sistema viário estão indicadas na
Tabela 3.2.5-1.
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Tabela 3.2.5-1: Considerações sobre o impacto do empreendimento na Alternativa
Locacional 01.
Caracterização geral do
empreendimento

490 vagas para embarcação
na baia abrigada

60 vagas na marina seca

Boat Shop de 547m² de
área construída

102 vagas de
estacionamento de
veículos

Galpão de apoio de 342m²
de área construída

Projeção do fluxo

Considerações sobre a Alternativa
Locacional 01

 Utilizando a curva Ramp
up adotada para as vagas
de
ocupação
de
embarcações na Marina
de
São
Sebastião,
apresentada no Produto
3, como premissa da
ocupação
do
estacionamento
para
automóveis, tem-se a
seguinte projeção da
demanda por vagas:
o Ano 1 = 0
o Ano 2= 0
o Ano 3 = 20,4
o Ano 4 = 25,5
o Ano 5 = 30,6
o Ano 6 = 35,7
o Ano 7 = 45,9
o Ano 8 = 56,1
o Ano 9 = 66,3
o Ano 10 = 76,5
 As demais estruturas,
como serão de apoio às
atividades de uso náutico,
não
gerarão
fluxo
considerável,
pois
o
público alvo são os
próprios usuários do
empreendimento
 O turismo deverá ser
impulsionado e o volume
de tráfego deverá ser
medido e acompanhado
ano a ano

 A implantação da Marina contempla
estacionamento para 102 veículos,
como medida mitigadora prévia
 O centro de São Sebatião possui um
total de 673* vagas, localizadas na
Avenida Altino Arantes e nas demais
vias de entorno imediato, que
poderão abrigar parte da demanda
por vagas de estacionamento
 Especificamente, a Av. Atino Arantes
possui uma taxa de ocupação das
vagas de cerca de 87% no horário de
pico (às 14:00hs), e taxa de
rotatividade de vagas de cerca de
25%**, reforçando análise acima
descrita
 A projeção de fluxo para o horizonte
de 10 anos, considera um incremento
de cerca de 77 veículos nas vias de
acesso ao e empreendimento,
impactando
no
trânsito
local,
notadamente nos finais de semana de
alta temporada
 Considera-se ainda que a elaboração
de estudos específicos de impacto do
trânsito deveráprever as seguintes
condicionantes já estabelecidas:
o
Enfrentamento da questão da
mobilidade de forma integrada,
priorizando o transporte coletivo
e o não motorizado
o
Utilização
de
modais
de
transporte que otimizem a
infraestrutura
urbana
já
instalada, como passeios e
ciclovias
o
Implantação de bicicletários e
modos compartilhados e/ou de
aluguel de bikes, patinetes e
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Caracterização geral do
empreendimento

Projeção do fluxo

Pátio interno de 13.479m²

Considerações sobre a Alternativa
Locacional 01
outros
o
Análise e previsão de linhas de
transporte coletivo que atendam
com maior frequência os horários
e dias de pico
o
Uso de aplicativos de carona
o
Utilização das vagas temporárias
de entorno; e
o
Mapeamento
dos
estacionamentos particulares do
entorno

Nota: *dados oficiais repassados pela Prefeitura Municipal de São Sebastião, em fevereiro de 2020
**taxas medidas no dia 22/09/2017, dado mais recente disponível.
Elaboração: Geo Brasilis, 2020.

Alternativa Locacional 2:
A Alternativa Locacional 02 do empreendimento possui fluxo de acesso também pela Rodovia
Manoel Hipólito do Rego, pela Rua Piauí e pela Avenida Outeiro Cais.
Na sequência, o tráfego é transferido para a Avenida Antônio Januário do Nascimento,
caracterizada pela pavimentação em bloco intertravado, duas pistas e mão dupla, com
iluminação e calçada, todas em boas condições. Durante os 450 metros de percurso neste eixo,
o tráfego é compartilhado com os usuários da balsa de travessia para o município de Ilha Bela.
Posteriormente, o acesso ocorre pela Rua Adrelino Olímpio do Rego, sendo uma via com pista
simples, de mão única, com calçadas, iluminação e vagas para estacionamento. Apresenta
pavimentação asfáltica em bom estado de conservação, sendo que o gargalo viário desta
altenativa locacional está neste trecho, pois se combina com o fluxo de chada e saída da balsa
Nesta opção, deve ser considerada a possibilidade da intervenção viária, a qual deverá ser
tema de estudo específico, como forma de diminuir o impacto causado pelo
compartilhamento da via Rua Adrelino Olímpio do Rego.
A Figura 3.2.5-4 apresenta o fluxo principal ao empreendimento, incluindo uma possibilidade
de acesso a ser contemplada em estudo específico de mitigação de impacto.
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Figura 3.2.5-4: Análise de fluxo para acesso ao empreendimento.

Fonte: Google Earth, 2020. Elaboração: Geo Brasilis, 2020.

As considerações sobre o impacto no empreendimento no sistema viário estão indicadas na
Tabela 3.2.5-2.
Tabela 3.2.5-2: Considerações sobre o impacto do empreendimento na Alternativa
Locacional 02.
Caracterização geral do
empreendimento

Projeção do fluxo

Considerações sobre a
AlternativaLocacional 02

490 vagas para embarcação
na baia abrigada

 Utilizando a curva Ramp
up adotada para as vagas
de
ocupação
de
embarcações na Marina
de
São
Sebastião,

 A implantação da Marina contempla
estacionamento para 129 veículos,
como medida mitigadora prévia
 O centro de São Sebatião possui um
total de 673* vagas, localizadas na
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Caracterização geral do
empreendimento

120 vagas na marina seca

Boat Shop de 547m² de
área construída

129 vagas de
estacionamento de
veículos

Galpão de apoio de 342m²
de área construída

Projeção do fluxo
apresentada no Produto
3, como premissa da
ocupação
do
estacionamento
para
automóveis, tem-se a
seguinte projeção de
ocupação:
o Ano 1 = 0
o Ano 2= 0
o Ano 3 = 25,8
o Ano 4 = 32,25
o Ano 5 = 38,70
o Ano 6 = 45,15
o Ano 7 = 58,05
o Ano 8 = 70,95
o Ano 9 = 83,85
o Ano 10 = 96,75
 As demais estruturas,
como serão de apoio às
atividades de uso náutico,
não
gerarão
fluxo
considerável,
pois
o
público alvo são os
próprios usuários do
empreendimento
 O turismo deverá ser
impulsionado e o volume
de tráfego deverá ser
medido e acompanhado









Restaurante de 250m² de
área construída

Considerações sobre a
AlternativaLocacional 02
Avenida Altino Arantes e demais vias
de entorno imediato
Especificamente, a Av. Atino Arantes
possui uma taxa de ocupação das
vagas de 86,5% no horário de pico (às
14 hs), e taxa de rotatividade de vagas
de cerca de 25%**
A projeção de fluxo para o horizonte
de 10 anos considera um incremento
de 97 veículos nas vias de acesso ao
empreendimento,, notadamente nos
finais de semana de alta temporada
Considera-se ainda que os estudos
específicos de impacto do trânsito
devam
prever
as
seguintes
condicionates:
o Enfrentamento da questão da
mobilidade de forma integrada,
priorizando o transporte coletivo e
o não motorizado
o Utilização de modais de transporte
que utilizem a infraestrutura
urbana instalada, como passeios e
ciclovias
o Implantação de bicicletários e
modos compartilhados e/ou de
aluguel de bikes e patinetes;
o Análise e previsão de linhas de
transporte coletivo que atendam
com maior frequência os horários e
dias de pico;
o Uso de aplicativos de carona;
o Utilização das vagas temporárias
de entorno; e
o Mapeamento dos estacionamentos
particulares do entorno.
Possibilidade de implantação de
alternativa de acesso viário, como
apresentada na Figura 3.2.5-4

Nota: *dados oficiais repassados pela Prefeitura Municipal de São Sebastião, em fevereiro de 2020
**taxas medidas no dia 22/09/2017, dado mais recente disponível.
Elaboração: Geo Brasilis, 2020.
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Estima-se que o tráfego gerado durante a operação do empreendimento não será significante,
sendo mais relevante durante os finais de semana e crítico durante o período de férias e
feriados prolongados, assim como ocorre com as atividades e/ou ambientes de interesse
turístico. Destaca-se que o fluxo também é influenciado pelo tempo de maturação do projeto
de concessão, conforme curva de crescimento de usuários apresentadas nos Produtos 02 e 03.
Considera-se também que o entorno do empreendimento – Rua da Praia, Praça de Eventos e
Balsa de Travessia para São Sebastião – já são polos geradores de tráfego consolidados de
grande atração de turistas. Avalia-se que a Marina poderá impulsionar, de maneira local, essa
atividade.
Cabe ressaltar que a cidade já possui gargalos de infraestrutura viária, que precisam de
soluções para não incorrer na perda dos usuários cativos e dos potenciais usuários,
principalmente o turista, diminuindo a competitividade de São Sebastião em relação aos
demais destinos do Litoral Norte do Estado de São Paulo.
O pré-projeto, em suas duas alternativas de implantação, possuem vagas de estacionamento
para absorver parte da demanda, as quais podem ser consideradas como medidas mitigadoras.
Conforme demonstrado, faz-se necessária a realização de estudos específicos, no sentido de
enfrentar a problemática da mobilidade local, com propostas como a reestruturação do
sistema de transporte coletivo e não motorizado, junto com a oportunidade de desenvolver o
transporte marítimo em pequenos trechos da orla de São Sebastião.
Diante das informações levantadas, conclui-se que o empreendimento apresentará possíveis e
reduzidas interferências no tráfego local, com destaque para as Avenidas Antônio Januário do
Nascimento e Dr. Altino Arantes. O entorno das vias de acesso é predominantemente
composto por atividades comerciais, de serviços e de lazer, fato que já demanda maior fluxo
de veículos leves.
A Contagem Volumétrica Classificada (CVC), que deverá ser desenvolvida na elaboração do
Relatório de Impacto do Sistema Viário e Trânsito (RIT) indicará a saturação real da
infraestrutura viária local, junto com projetos específicos para mitigar os possíveis impactos do
empreendimento.
Assim, pode-se afirmar que a adoção de medidas mitigadoras, em conjunto com o
enfrentamento da questão da mobilidade pela administração pública, serão suficientes para
reduzir e prevenir a repercussão no tráfego da região.
3.2.6. População Fixa e Flutuante
A população fixa do empreendimento trata-se basicamente dos funcionários da Marina Pública
de São Sebastião.
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A população flutuante, por sua vez, representa os usuários do empreendimento e, assim como
o fluxo de veículos, apresentará sazonalidade ao longo do ano.

Cronograma e Investimento
A fase de obras está prevista inicialmente em 12 meses, ou um ano (Figura 3.3-1), podendo ser
realizada de forma faseada e modificada, conforme definição do concessionário e aplicação de
investimentos, inicialmente previsto conforme apresenta o Produto 03 – Estudo de
Viabilidade Economico-Financeira.
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Figura 3.3-1: Cronograma proposta para a implantação do empreendimento.
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4. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
O diagnóstico ambiental ora apresentado visa a identificação do cenário ambiental atual,
através dos aspectos mais importantes e passíveis de interferência do empreendimento,
atrelados aos meios físico, biótico e socioeconômico. São eles:






Meio Físico:
o Clima;
o Geologia;
o Geomorfologia;
o Pedologia;
o Recursos Hídricos Superficiais;
o Recursos Hídricos Subterrâneos;
o Disponibilidade e Balanço Hídrico;
o Qualidade das Águas;
o Qualidade dos Sedimentos;
o Hidrodinâmica Costeira;
Meio Biótico:
o Vegetação;
o Fauna Terrestre;
o Fauna Aquática;
o Unidades de Conservação;
o Outros espaços territoriais especialmente protegidos.
Meio Socioeconômico:
o Uso e Ocupação do Solo;
o Demografia;
o Emprego e renda;
o Indicadores Sociais;
o Atividades produtivas;
o Equipamentos Públicos;
o Saneamento;
o Infraestrutura e Sistema Viário;
o Patrimônio Histórico-Cultural;
o Comunidades Tradicionais.

Para elaboração, tomaram-se como base as informações obtidas em visitas de campo,
entrevistas e, principalmente, disponíveis em fontes oficiais e tecnicamente reconhecidas,
incluindo pesquisas, estudos, publicações, artigos e outras referências, conforme indicado para
cada meio (físico, biótico e socioeconômico) e citado ao longo do texto.
Como já indicado na Apresentação, os aspectos serão predominantemente discutidos com
detalhamento sucessivo entre as diferentes áreas de influência, sendo mais abrangente na
Área de Influência Indireta (AII) e aprofundado na Área de Influência Direta (AID) e Área
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Diretamente Afetada (ADA), de acordo com a necessidade e relevância para a Avaliação
Ambiental.
A delimitação das áreas de influência (AII, AID e ADA) considerou as peculiaridades do
empreendimento e as diretrizes apresentadas no “Manual para Elaboração de Estudos para o
Licenciamento com Avaliação de Impacto Ambiental” (CETESB, 2014), resultando nas seguintes
definições (Mapa 4-1):






Área de Influência Indireta (AII): Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos –
UGRHI 3 (Litoral Norte) para os meios físico e biótico, e a Região de Governo de
Caraguatatuba para o meio socioeconômico;
Área de Influência Direta (AID): Sub-bacias hidrográficas de inserção do
empreendimento para os meios físico e biótico, e o município de São Sebastião para o
meio socioeconômico;
Área Diretamente Afetada (ADA): corresponde ao local a ser ocupado pelo
empreendimento, incluindo a Área Molhada e as Áreas Secas (Alternativas 01 e 02).
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Mapa 4-1: Delimitação das Áreas de Influência para Avaliação Ambiental da Marina Pública de São Sebastião.
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Meio Físico
O diagnóstico do meio físico foi elaborado através do levantamento de dados secundários
relacionados aos temas elencados no capítulo anterior, priorizando o uso de informações mais
atuais e obtidas nas proximidades, de modo a caracterizar o cenário atual das áreas de
influência para identificação e avaliação dos possíveis impactos do empreendimento.
Neste sentido, o presente capítulo congrega informações oficiais e tecnicamente reconhecidas,
disponíveis em publicações, relatórios, estudos, teses, artigos e dissertações, como:
 Plano de Bacia Hidrográfica do Litoral Norte do Estado de São Paulo do Comitê das
Bacias Hidrográficas do Litoral Norte (CBH-LN);
 Relatórios do Comitê das Bacias Hidrográficas do Litoral Norte;
 Mapa de Domínio Geológico Litoestratigráfico do Estado de São Paulo (CPRM, 2006),
elaborado pelo Serviço Geológico Brasileiro – CPRM na escala 1:750.000;
 Mapa Geomorfológico do Estado de São Paulo (ROSS, J. L. S. & Moroz, 1996),
elaborado Instituto de Pesquisa Tecnológica – IPT na escala 1:500.000;
 Mapa Pedológico do Estado de São Paulo (IAC, 1999), elaborado pelo Instituto
Agronômico de Campinas – IAC na escala 1:500.000;
 Cartas Topográficas do Instituto Geográfico e Cartográfico do Estado de São Paulo –
IGC, escala 1:10.000, e Base de Hidrografia escala 1:25.000; e,
 Relatório de monitoramento da qualidade da água costeira, da Companhia Ambiental
do Estado de São Paulo – CETESB;
 Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Marinha do Litoral Norte (FF, 2018);
 Diagnósticos ambientais do Porto de São Sebastião (2017);
 Classificação e caracterização dos solos, disponibilizado pela Empresa Brasileira de
Produções Agropecuárias – EMBRAPA;
 Informações e relatórios do Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE.
Os resultados obtidos são apresentados a seguir, para cada temática do meio físico.

4.1.1. Clima
O clima da Bacia Hidrográfica do Litoral Norte, também conhecida como UGRHI 03 e definida
como Área de Influência Indireta (AII) do empreendimento, é tropical e fortemente
influenciado pelos sistemas tropicais e polares, que atuam de forma desigual, sendo que os
sistemas polares determinam o ritmo climático regional (CBH-LN, 2016). Características que,
associadas aos compartimentos geomorfológicos, influenciam na distribuição espacial das
chuvas na região.
Neste contexto, os maiores índices são identificados próximo ao rio Itapanhau – Alto da Serra
do Mar (4.731 mm) e nas encostas de Ubatuba (3.200 mm). Enquanto os menores índices, em
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Ilhabela e São Sebastião (< 1.500 mm), incluindo a AID, conforme descreve o Plano de Bacia
Hidrográfica do Litoral Norte (CBH-LN, 2016).
No tocante à temperatura, a região da AII não possui grandes variações sazonais como no
interior de São Paulo. Os meses mais quentes estão relacionados ao período de verão, com
médias superiores a 24°C e os meses mais correspondem a junho, julho e agosto, cujas médias
variam entre 17 e 20°C (CBH-LN, 2016).
De modo geral, o comportamento sazonal do clima é semelhante ao da região sudeste do país,
considerado tropical, com maiores temperaturas e precipitações durante o verão, e amenas no
inverno.
A Área Diretamente Afetada (ADA) não possui estações de monitoramento dos parâmetros
climáticos, porém, é possível considerar que as informações obtidas na AII e AID são similares
ao local de inserção do empreendimento.
Em estudo realizado pelo laboratório de Tanque de Provas Numérico da Universidade de São
Paulo (TPN-USP, 2018), foi constatado que os ventos predominantes na região ocorrem no
sentido nordeste (NE) e sudoeste (W-SW), com intensidades extremas de 32 nós e 40 nós,
respectivamente, conforme Figura 4.1.1-1.
Figura 4.1.1-1: Historgrama direcional do vento, com velocidade em nós.

Fonte: TPN-USP, 2018.
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4.1.2. Geologia
Na região do Litoral Norte (UGRHI 03), definido como AII do empreendimento, são
encontrados grupos de rochas ígneas, metamórficas e sedimentares (Fundação Florestal,
2018), distribuídos nas unidades geológicas apresentadas na Tabela 4.1.2-1.
As unidades compostas por rochas ígneas e metamórficas são predominantes e encontram-se
distribuídas em mais de 60% do território da AII, principalmente na porção continental, onde
se localiza o Parque Estadual Serra do Mar (PESM). Enquanto as rochas sedimentares estão
localizadas nas proximidades a linha costeira, sob os domínios de restinga, com depósitos
aluvionares e marinhos (Figura 4.1.2-1), conforme indica o Plano de Manejo da Área de
Proteção Ambiental Marinha do Litoral Norte (APMLN).
Tabela 4.1.2-1: Unidades geológicas da AII, por município.

Ubatuba

São Sebastião

Ilhabela

Caraguatatuba

Município

Principais unidades

Hierarquia

Litologia

Rochas
principais
(classes)

Área
(km²)

Ígnea

206,4

Complexo Pico do Papagaio

Complexo
granítico

Biotita granito

Complexo Bairro do Marisco

Complexo

Metagabro, Enderbito,
Diorito, Quartzo diorito

Ígnea
Metamórfica

14,5

Costeiro, unidade granitognáissica migmatítica

Complexo

Migmatito, Gnaisse, Augen
gnaisse

Metamórfica

131,1

Depósitos de argila e/ou
areia, cascalho

Sedimentar

107,4
2,4

Depósitos litrâneos
indiferenciados
Cobertura detríticas
indiferenciadas

Unidade

Depósitos de areia,
cascalho e argila

Sedimentar

Ilha de São Sebastião

Corpo

Granito-gnaíssico e
migmatítico

Ígnea

204,1

Metamórfica

98,7

Ígnea

74,8

Costeiro, unidade
ortognáissica
Complexo Pico do Papagaio;
Granito São Sebastião
Costeiro, unidade de gnaisses
bandados
Cobertura detríticas
indiferenciadas; Depósitos
aluvionares; Depósitos
litorâneos indiferenciados
Charnockito Ubatuba;
Complexo Bico do Papagaio;
Granito Caçandoca; Granito
Parati; Suíte Getulândia;
Granito Parati-Mirim, Suíte
Serradas Araras
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Complexo

Migmatito, Biotita gnaisse,
Gnaisse, Ortognaisse

Complexo
granítico

Biotita granito

Complexo

Migmatito, Gnaisse

Metamórfica

223,2

Depósitos de argila e/ou
areia, cascalho

Sedimentar

74,6

Ígnea

410,6

Unidade

Corpo

64

Charnockito,
Monzogranito, Mangerito;
Biotita granito
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Município

Principais unidades
Costeiro, unidade granitognáissica migmatítica; Rio
Negro
Coberturas detríticas
indiferenciadas; Depósitos
aluvionares; Depósitos
litorâneos indiferenciados
Costeiro, unidade quartzítica;
Grantio Ilha Anchieta

Hierarquia

Litologia

Rochas
principais
(classes)

Área
(km²)

Complexo

Migmatito, Gnaisse, Augen
gnaisse

Metamórfica

194,8

Depósitos de argila e/ou
areia, cascalho

Sedimentar

55,2

Unidade

Complexo

4,7

Fonte: Fundação Florestal, 2018.
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Figura 4.1.2-1: Distribuição das classes de principais formações rochosas na AII.

Fonte: Fundação Florestal, 2018.
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Nas sub-bacias inseridas no município de São Sebastião, incluindo a AID, a geologia é formada
por migmatitos homogêneos estromáticos do Complexo Costeiro, onde se encontram núcleos
metabasíticos envolvidos por migmatitos agmatíticos, intercalações de anfibolito e um
pequeno corpo de rochas granitoides. Junto ao falhamento de Camburu de direção NE-SW,
estas rochas estão cataclasadas em graus variados, ocorrendo faixas de protomilonitos,
milonitos e ultramilonitos (CPEA, 2011), conforme Mapa 4.1.2-1.
De acordo com Almeida (1976), é frequente o encontro de rochas intrusivas básicas e alcalinas
na região de São Sebastião, formadas durante o período Jurássico Superior e em duas fases de
magmatismo distintas. A primeira, de caráter básico e intermediário, é representada por
diques e sills contemporâneos aos derrames da Bacia do Paraná e ao do fundo da Bacia de
Santos, enquanto a segunda fase, é caracterizada por stocks ou chaminés e diques de rochas
alcalinas (CPEA, 2011).
A cobertura sedimentar costeira (Qdi e Qli), por sua vez, se desenvolve em pequenas planícies
na linha da costa, em depósitos recentes, onde os sedimentos marinhos entram em contato
direto com os sedimentos continentais do sopé da serra (Mapa 4.1.2-1). Na análise prévia
realizada por Furtado et al (1978) no Canal de São Sebastião e citado no Diagnóstico Ambiental
do Porto de São Sebastião (2011), verificou-se as ocorrências das frações cascalho, areia e
lama (silte + argila), com pequenas distinções entre as porções norte, central e sul do canal.
Na porção central do Canal de São Sebastião, que abrange a ADA, foi verificada a deposição
grosseira de sedimentos, junto a Ilha São Sebastião e uma deposição mais calma junto ao
continente com sedimentos argilosos (CPEA, 2011).
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Mapa 4.1.2-1: Geologia na ADA e AID imediata do empreendimento.
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A ADA contempla a área molhada do Canal de São Sebastião e as Áreas Secas (Alternativas 01
e 02) estas caracterizadas por um conjunto de aterros, iniciados na década de 50 e compostos,
predominantemente, por sedimentos marinhos dragados no leito do Canal pela PETROBRAS
(CPEA, 2011). Porém, ao analisar o EIA/Rima do Porto de São Sebastião, também se pode
considerar o uso de rejeitos da construção civil e outros resíduos como parte do aterramento.
A partir da interpretação das sondagens geotécnicas realizadas na área do Porto de São
Sebastião (2011), aproximadamente 500 metros da ADA e também caracterizado como aterro,
pode-se observar as seguintes seções:
i.

ii.

iii.

Alteração de Rocha (Base): camada que apresenta feições da rocha mãe, disposta a
partir dos 26 metros e aumentando a profundidade em direção ao centro do canal.
Composto por silte arenoso (fina a médio) micáceo pouco caulinico, de coloração cinza
e cinza escura e, também, composta por silte argiloso pouco arenoso, cinza e cinzaesverdeado;
Sedimentos Marinhos: formado através de dois processos, pela sedimentação natural
da plataforma marinha e pelo aterramento com sedimentos de dragagem do canal. De
forma geral, a camada é composta por argila siltosas pouco arenosas, argila arenosa
com matéria orgânica, areias finas a médias - pouco siltosas ou argilosas, com ou sem
fragmentos de conchas e pedregulhos;
Depósitos Tecnogênicos (Superfície): constituídos, principalmente, de aterro de
materiais diversos, com predominância de silte arenoso, argila arenosa e areia siltosa
com ou sem matéria orgânica, de coloração marrom e cinza escuro, e aterro de
material dragado composto por argila siltosa ou arenosa com matéria orgânica e de
coloração cinza escura.

Neste sentido e diante da ausência de dados primários, o presente estudo considera que as
características da ADA assemelham-se aos da área do Porto de São Sebastião, descritas acima.
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4.1.3. Geomorfologia
Grande parte do território que compreende o Litoral Norte, AII do empreendimento, é
formada por relevo de escarpas serranas e de domínio montanhoso, compondo 43% e 32,4%
da área em estudo e situadas predominantemente em áreas dos limites do Parque Estadual
Serra do Mar e Parque Estadual de Ilhabela (Fundação Florestal, 2018).
O conjunto de escarpas identificado, que se estende entre a costa do Rio de Janeiro até Santa
Catarina, segundo Almeida (1976), é atribuída a eventos tectônicos ocorridos no período
Cenozóico, com a formação de blocos falhados e desnivelados, e aos processos erosivos, que
passaram a atuar de forma mais intensa a partir do período Cretácio inferior.
Ademais, também são observadas planícies costeiras e fluvio-marinhas que, em conjunto,
correspondem a 15,7% da AII, com predomínio nos municípios de Caraguatatuba e São
Sebastião, bem como relevos caracterizados como morros e serras baixas, distribuídos em
toda a região, principalmente em Caraguatatuba (Fundação Florestal, 2018), conforme Tabela
4.1.3-1 e Figura 4.1.3-1.
Tabela 4.1.3-1: Tipos de relevo da AII, por município.
Altitude
(metros)

Área
(km²)

15 a 35

80 a 200

78

25 a 45
25 a 60
0a5
0

300 a 2.000
300 a 2.000
0 a 20
0

73
204
36
71

Domínio montanhoso

25 a 45

300 a 2.000

304

Planícies fluvio-marinhas

0

0

2

15 a 35

80 a 200

37

25 a 45
25 a 60
0a5
0

300 a 2.000
300 a 2.000
0 a 20
0

64
196
18
59

15 a 35

80 a 200

47

25 a 45
25 a 60
0a5
0

300 a 2.000
300 a 2.000
0 a 20
0

147
379
74
23

Domínio de morros e serras
baixas
Domínio montanhoso
Escarpas serranas
Planícies costeiras
Planícies fluvio-marinhas

Ubatuba

São Sebastião

Ilhabela

Domínios de Relevo

Caraguatatuba

Declividade
(graus)

Município

Domínio de morros e serras
baixas
Domínio montanhoso
Escarpas serranas
Planícies costeiras
Planícies fluvio-marinhas
Domínio de morros e serras
baixas
Domínio montanhoso
Escarpas serranas
Planícies costeiras
Planícies fluvio-marinhas

Fonte: Fundação Florestal, 2018.
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Figura 4.1.3-1: Distribuição das principais formas de relevo na AII.

Fonte: Fundação Florestal, 2018.
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Nas sub-bacias que contemplam São Sebastião, incluindo a AID, ocorrem duas unidades
geomorfológicas distintas, a escarpa da Serra do Mar e a planície costeira, conforme
apresentado no Mapa 4.1.3-1.
As escarpas na AID se aproximam do mar, formando esporões que se encontram diretamente
com o oceano ou que se desfaz de modo abrupto junto às planícies, com formações de rampas
de colúvio e tálus. Possuem drenagem caracterizada pelo forte controle litológico e estrutural,
além de vales com seção em “V” (CPEA, 2011).
Nas Áreas Secas (Alternativas 01 e 02) da ADA, as planícies são resultados do preenchimento
de enseada e baías pré-atuais, com contribuições da sedimentação continental no interior e
predomínio de sedimentação marinha junto à orla (CPEA, 2011). As altitudes nesta unidade
não ultrapassam 20 metros e as declividades são inferiores a 2%, indicando fragilidade
potencial muito alta para ocorrência de inundações periódicas, lençol freático pouco profundo
e sedimentos inconsolidados sujeitos a acomodações (Ross & Moroz, 1996).
Vale ressaltar que a ADA encontra-se sobre uma área molhada do Canal de São Sebastião, e as
informações sobre a batimetria são apresentadas no Capítulo 4.1.5 – Recursos Hídricos
Superficiais.

Rua Paulistânia, 381, 5º andar, cj 51
Vila Madalena - São Paulo - SP
CEP 05440-000 - Brasil
Tel. +55 11 3035-1490

72

Inteligência Territorial
Planejamento Estratégico
Gestão Ambiental
geobrasilis.com.br

Mapa 4.1.3-1: Geomorfologia na ADA e AID imediata do empreendimento.
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4.1.4. Pedologia
A pedologia do Litoral Norte, AII do empreendimento, pode ser caracterizada por três grandes
grupos: os Espodossolos, Cambissolos e Latossolos Vermelho-Amarelos, que totalizam oito
classificações, conforme Tabela 4.1.4-1 e Figura 4.1.4-1.
Em linhas gerais, os Espodossolos são solos muito arenosos, com acúmulo de compostos de
ferro e/ou alumínio e/ou matéria orgânica ao longo do perfil, geralmente distróficos e muito
ácidos, com altos teores de alumínio (EMBRAPA, 2006), sendo distribuído em 8,4% da AII, de
maneira esparsa em faixas litorâneas e nos domínios de restinga.
Os Cambissolos, caracterizados como solos pouco desenvolvidos e com horizonte B pouco
evoluído, são predominantes na AII e abrangem 88% de seu território, principalmente em
porções ao longo da costa, incluindo nas ilhas e ilhotas. Segundo EMBRAPA (2019a), os
Cambissolos são constituídos por material mineral, considerados fortemente até
imperfeitamente drenados, rasos a profundos, de cor bruna ou bruno-amarelada, e de alta a
baixa saturação por bases e atividade química da fração coloidal. As peculiaridades das formas
de relevo e climáticas tornam as características deste tipo de solo bastante variadas, podendo
apresentar bom potencial agrícola e susceptibilidade para inundações em planícies.
No que se referem os Latossolos Vermelho-Amarelos, a EMBRAPA (2006) os descreve como
solos mais profundos, de horizonte B latossólico, com intemperização intensa dos constituintes
minerais, concentração de óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio. Ocupam aproximadamente
3,6% da AII, em geral, em porções de elevada altitude, como na Serra do Mar.
Tabela 4.1.4-1: Unidades pedológicas da AII, por tipo e classe de solo.
Tipo de
Solos

Classe de
Solos

Espodossolo

ES1

CX5

Cambissolo

CX8

CX10

Área
(km²)

Descrição
Espodossolos Ferrocárbicos órticos A proeminente e A
moderado com textura arenosa + Neossolos Quartzarênicos
órticos distróficos A moderado, ambos com relevo plano
Cambissolos Háplicos distróficos A proeminente e A
moderado + Cambissolos Húmicos distróficos ambos com
textura média e argilosa, fase não rochosa e rochosa, relevo
montanhoso e escarpado
Cambissolos Háplicos distróficos com textura argilosa e
média + Latossolos Vermelhos-Amarelos distróficos com
textura argilosa, ambos A moderado e A proeminente forte
ondulado
Cambissolos Háplicos distróficos A moderado e A
proeminente, relevo forte, ondulado e montanhoso +
Latossolos Vermelhos-Amarelos distróficos A moderado,
relevo forte, ondulado, ambos com textura argilosa
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150

32

1

154

Tipo de
Solos

Classe de
Solos

CX11

CX12

CX15

Latossolo
VermelhoAmarelo

LVA19

Área
(km²)

Descrição
Cambissolos Háplicos distróficos textura argilosa e média fase
não rochosa e rochosa, relevo montanhoso e escarpado +
Latossolos Vermelhos-Amarelos distróficos com textura
argilosa, relevo montanhoso e forte ondulado, ambos A
moderado e A proeminente
Cambissolos Háplicos distróficos com textura média e
argilosa + Latossolos Vermelhos-Amarelos distróficos com
textura argilosa, ambos A moderado e A proeminente, relevo
forte e ondulado
Cambissolos Háplicos distróficos + Neossolos Litólicos
distróficos, ambos A moderado e A proeminente, com
textura argilosa e média fase não rochosa e rochosa, relevo
montanhoso e escarpado
Latossolos Vermelhos-Amarelos distróficos textura argilosa +
Cambissolos Háplicos distróficos textura argilosa e média fase
não pedregosa e pedregosa, ambos A moderado, relevo
forte, ondulado e montanhoso

Fonte: Fundação Florestal, 2018.
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1034

57

290

64

Figura 4.1.4-1: Distribuição das classes de solos na AII.

Observação: a classe CX8 engloba aproximadamente um quilometro da AII e, devido à escala de visualização, não foi representado na figura acima.

Fonte: Fundação Florestal, 2018.
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No Mapa Pedológico do Estado de São Paulo (IAC, 1999), a AID é representada por uma classe
de solo, o Cambissolo Háplicos - CX11, além de área urbana (Mapa 4.1.4-1).
A classe CX11 é normalmente identificada em relevos forte ondulados ou montanhosos, que
não apresentam horizonte superficial A húmico. Sua fertilidade natural é variada e apresenta
como principais limitantes para uso, o relevo com declividades acentuadas, a baixa
profundidade e a ocorrência de rochas na massa do solo (EMBRAPA, 2019b).
Já nas porções classificadas como área urbana, é possível considerar, através do método de
extrapolação, que estas também representam Cambissolos Háplicos distróficos (CX11), como
nas demais regiões limítrofes.
Parte da Área Diretamente Afetada (ADA), assim como descrito nos capítulos anteriores,
abrange uma área molhada do Canal de São Sebastião não apresenta classificação pelo
sistema brasileiro. As Áreas Secas (Alternativas 01 e 02) da ADA, contituem de aterros na linha
da costa, inclusive próximo ao empreendimento, sem a classificação do solo e onde não é
possível aplicar o método de extrapolação.
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Mapa 4.1.4-1: Pedologia da ADA e AID imediata do empreendimento.
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4.1.5. Recursos Hídricos Superficiais
A Bacia Hidrográfica do Litoral Norte (UGRHI 03), definida como AII do empreendimento,
possui 1.987 km² de área de drenagem, dos quais 1.592 km² são áreas continentais e 365 km²
são áreas insulares, abrangendo quatro municípios do estado de São Paulo: Ubatuba,
Caraguatatuba, Ilhabela e São Sebastião, conforme descreve o Plano de Bacias Hidrográficas
do Litoral Norte (CBH-LN/2017) e é apresentado na Figura 4.1.5-1.
Nesta bacia, são identificados inúmeros corpos d’água, que nascem predominantemente na
Serra do Mar e drenam suas águas diretamente para o Oceano Atlântico, em praias fechadas e
baías. Dentre os rios que compõem esta rede de drenagem densa e de leitos bem definidos,
destacam-se como principais: o rio Pardo, rio Camburu, rio São Francisco, rio Grande e rio
Itamambuca (CBH-LN/2017).
Figura 4.1.5-1: Hidrografia da AII.

Fonte: CBH-LN, 2016.

Nas sub-bacias que contemplam a AID do empreendimento, a área de drenagem inicia-se na
região do Morro do Outeiro (Parque Estadual Serra do Mar), passando pela área urbana
(bairros Itatinga, Topolândia e Centro Histórico), até o Canal de São Sebastião, totalizando ±10
km².
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A rede de drenagem na AID, influenciada pelas características do relevo e do solo, é
considerado de baixa densidade, com dois corpos d’água principais (Córrego do Outeiro e
Córrego Mãe Izabel) e pequenos afluentes sem denominação que não ultrapassam um
quilômetro de extensão, conforme apresentado na base de hidrografia da Companhia
Ambiental do Estado de São Paulo e Departamento de Águas e Energia Elétrica (CETESB/DAEE,
2017), na escala 1:50.000 (Mapa 4.1.5-1).
Tanto na AII quanto na AID, o Decreto Estadual nº 10.755/77, regulamento pelo Decreto nº
8.468/76, enquadra os corpos d’água que estejam acima da cota 50m em Classe 1, enquanto
os demais, abaixo da cota 50m, como de Classe 2. Apresentando, desta forma, os seguintes
usos preponderantes:



Classe 1: águas destinadas ao abastecimento doméstico, sem tratamento prévio ou
com simples desinfecção;
Classe 2: águas destinadas ao abastecimento doméstico, após tratamento
convencional, à irrigação de hortaliças ou plantas frutíferas e à recreação de contato
primário (natação, esqui-aquático e mergulho).

Importante destacar que os corpos d´água identificados na AID apresentam características
naturais apenas nas cabeceiras, em terrenos de altitude que abrangem a Serra do Mar e
cobertos pela vegetação nativa. Ademais, os trechos que interceptam a mancha urbana
encontram-se canalizados e/ou retificados, com indícios de degradação, e são atualmente
utilizados para fins urbanos, como drenagem das águas pluviais (Figura 4.1.5-2).
Figura 4.1.5-2: Registro fotográfico do Córrego do Outeiro, na área urbana.

Fonte: Geo Brasilis, 2018.
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Mapa 4.1.5-1: Hidrografia da ADA e AID.
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Dentre os afluentes existentes na região, destaca-se o Córrego do Outeiro que deságua no
Canal São Sebastião em área limítrofe à Área Seca (Alternativa 01), ou inserido na ADA quando
considerada a Área Seca (Alternativa 02), sendo passível de influências das águas salgadas e
oscilação da maré. Este, assim como em todo o seu trecho no meio urbano, encontra-se
modificado pela ação humana (Figura 4.1.5-3).
Figura 4.1.5-3: Registro fotográfico do Córrego do Outeiro, próximo da ADA.

Fonte: Geo Brasilis, 2018.

De acordo com informações locais, das mídias e da Prefeitura de São Sebastião, o referido
córrego apresenta dificuldades no escoamento das águas superficiais e da chuva, que em
ocorrências de eventos extremos, com elevada precipitação, provoca inundações no centro da
cidade. Motivo pelo qual a Prefeitura realiza trabalhos constantes de desassoreamento,
principalmente em sua foz, próxima ao empreendimento.
As análises realizadas sobre bases oficiais, como cartas topográficas, plano de bacias e sistema
do Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE, demonstram que a sub-bacia do Córrego
do Outeiro possui aproximadamente 10,52 km² de área de drenagem e 0,19 m³/s de vazão
(Q7,10).
Tais características, quando associadas ao elevado índice de impermeabilidade e retificações
do córrgo na mancha urbana, que abrange mais de 50% da sub-bacia podem favorecer a
ocorrência e aumento da intensidade das inundações. O Mapa 4.1.5-2 ilustra a sub-bacia do
Córrego do Outeiro sobre imagem de satélite, indicando o trecho que apresenta retificação da
calha natural.
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Na Área Diretamente Afetada (ADA), a Carta Topográfica do Instituto Geográfico e Cartográfico
do Estado de São Paulo – IGC (1970), em escala 1:10.000, não indica a existência de corpos
hídricos, a não ser o Oceano Atlântico e co Córrego do Outeiro quando considerada a Área
Seca (Alternativa 02) (Mapa 4.1.5-3).
Cumpre destacar que a ADA não apresenta usos consultivos de recursos hídricos, nem mesmo
considerados prioritários. Em visita de campo, foram observadas, apenas, embarcações de
pequeno e médio porte ancoradas no Canal de São Sebastião, possivelmente atraídas pela
disponibilidade ocorrência de águas mais calmas.
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Mapa 4.1.5-2: Sub-bacia do Córrego do Outeiro.
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Mapa 4.1.5-3: Carta topográfica da ADA, escala 1:10.000 (IGC, 1970).
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4.1.6. Recursos Hídricos Subterrâneos
Na AII ocorrem dois sistemas de aquíferos importantes: o Cristalino, que compõe aquíferos
fraturados e permeáveis por faturamento de rochas pré-cambrianas, situado
predominantemente em terrenos cristalinos da Serra do Mar; e o Litorâneo, de caráter
sedimentar, permeável por porosidade granular e localizado ao longo das praias (CAMPOS,
1996, apud CBH-LN, 2017), conforme Figura 4.1.6-1.
O Aquífero Cristalino é, em todo o território do estado de
bicarbonatadas cálcicas e, bicarbonatadas sódicas, com pH
Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE
predominantemente protegido pelo Parque Estadual Serra do
ocupação antrópica na AII (CBH-LN, 2017).

São Paulo, classificada como
ácido ou neutro, segundo o
(1984). Este se encontra
Mar, apresentando baixíssima

Já o Aquífero Litorâneo, de acordo com CBH-LN (2009), distribui-se irregularmente ao longo da
costa, segmentando pelas rochas do embasamento pré-Cambriano e constituído por depósitos
sedimentares da planície. Neste, o Plano de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte (CBH-LN,
2017) recomenda o controle da explotação, de modo a evitar a inversão do fluxo da água
subterrânea e o avanço do processo de salinização do lençol freático.
Em ambos os sistemas, o referido Plano descreve a operação de Oleodutos e as rodovias
Tamoios e Oswaldo Cruz como principais fontes de poluição, onde são constantemente
observados acidentes rodoviários com vazamento de combustíveis e substâncias químicas
nocivas. Nesse contexto, as áreas com maiores vulnerabilidade naturais à contaminação das
águas subterrâneas representam porções do Aquífero Cristalino com elevada densidade de
fraturas, bem como nas porções do Aquífero Litorâneo que concentram fontes de poluição,
como fossas negras, fossas sépticas inadequadas e tanques de armazenamento de combustível
(Figura 4.1.6-1).
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Figura 4.1.6-1: Distribuição das unidades aquíferas na AII, com as respectivas classes de vulnerabilidade à contaminação.

Fonte: CBH-LN, 2017.
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Nas sub-bacias dos córregos do Outeiro e Mãe Izabel, definidas como AID do
empreendimento, ocorre as duas unidades aquíferas acima caracterizadas. Dentre elas, o
Aquífero Litorâneo destaca-se no presente estudo por conta da proximidade com a área do
empreendimento.
De modo geral, o Aquífero Litorâneo apresenta maior vulnerabilidade natural à contaminação
do que o Cristalino, por ser sedimentar e, consequentemente, configurar um sistema mais
contínuo que o fraturado (CBH-LN, 2017). Além disso, não possui grande extensão e espessura,
o que não possibilita uma exploração economicamente viável (CPEA, 2011).
A Área Diretamente Afetada (ADA), por outro lado, não possui informações ou dados sobre os
recursos hídricos subterrâneos, uma vez que se trata de área molhada inserida no Canal de São
Sebastião e as Áreas Secas (Alternativas 01 e 02) são caracterizdas como aterros hidráulicos.
Com base nos estudos desenvolvidos para o Porto de São Sebastião (CPEA, 2011), localizado a
aproximadamente 500 metros da ADA e também em aterro, é possível considerar que a área
terrestre limítrofe ao empreendimento apresenta características semelhantes, como:





Direção do fluxo subterrâneo de Oeste para Leste, até o Canal de São Sebastião;
Provável interferência no sentido do fluxo subterrâneo pela disposição de sedimentos
de dragagens e outros materiais, no processo de aterramento;
Gradiente hidráulico compatível com a topografia plana e o perfil geológico, de
aproximadamente 0,002;
Velocidade média da água subterrânea no aquífero raso de aproximadamente 0,083
metros/ano.

4.1.7. Disponibilidade e Balanço Hídrico
Segundo o Comitê de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte (CBH-LN, 2016), a alta pluviosidade
permite que a recarga de água nos rios seja relativamente rápida, por meio do escoamento
superficial e infiltração no solo, garantindo a boa disponibilidade hídrica em praticamente
todos os municípios da AII (Tabela 4.1.7-1).
As áreas cobertas pela vegetação da Mata Atlântica, nas feições de altitude e próximas à mata
de restinga nas planícies litorâneas, são considerados os principais fatores contribuintes para a
infiltração das águas pluviais no solo, que passam a ser armazenadas no estreito manto de
alteração sobre o embasamento cristalino e perenizam os cursos d’água (CBH-LN, 2016).
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Tabela 4.1.7-1: Disponibilidade hídrica, superficial e subterrânea, na AII do empreendimento
(em m³/s).
Município

Q7,10

Qmédio

Q95%

Reservas
Explotáveis

Caraguatatuba

7,04

27,40

10,07

3,02

Ilhabela

4,98

19,38

7,11

2,13

São Sebastião

5,87

22,86

8,40

2,52

Ubatuba

10,12

39,35

14,46

4,34

27

107

39

12

Total
Fonte: CBH-LN, 2016.

Apesar dos altos valores de disponibilidade hídrica na AII, as características climáticas e de
relevo geram uma distribuição de chuvas bem diversificadas, que escoam em diferentes e
desconectadas sub-bacias hidrográficas no território.
Tais condições, ao serem analisadas com as demandas outorgadas, refletem em balanços
hídricos distintos, como apresentado pelo Plano de Bacia Hidrográfica do Litoral Norte (CBHLN, 2017).
De acordo com o documento supracitado, o balanço entre a demanda outorgada e a
disponibilidade hídrica das sub-bacias que contemplam a AID do empreendimento, é
classificado como ótimo (0% a 25%) ao longo do ano, mesmo em alta temporada, quando a
região recebe grande quantidade de turistas.

4.1.8. Qualidade das Águas
Nas proximidades da ADA, especificamente a 1,5 km de distância, a Companhia Ambiental do
Estado de São Paulo – CETESB realiza o monitoramento da qualidade da água costeira: ponto
de monitoramento SSRC2 (coordenadas UTM 460.659 m / 7.366.471 m), conforme Mapa
4.1.8-1.
Neste ponto de monitoramento, segundo CETESB (2017), o Índice de Qualidade das Águas
Costeira foi classificado como Ótimo em 2016 e Bom em 2017
O IQAC utiliza os padrões de qualidade e considera os critérios estabelecidos na Resolução
CONAMA nº 357/2005 para gerar as classificações em cinco pontos no Canal de São Sebastião,
incluindo o SSRC2 (Mapa 4.1.8-1).
Em 2017, a classificação do IQAC nos pontos do canal foi Boa, porém, apresentaram
desconformidades em quatro parâmetros, conforme Tabela 4.1.8-1.
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Tabela 4.1.8-1: Classificação do IQAC nos pontos de monitoramento do Canal de São
Sebastião, e parâmetros não conformes.
IQAC 2017
Local

Canal de
São
Sebastião

SSRC1

SSRC2

SSRC3

SSRC4

SSRC5

Média

(%) de amostras não
conformes por
parâmetro
17% OD;

91 (Boa)

91 (Boa)

92 (Boa)

92 (Boa)

83 (Boa)

90 (Boa)

10% Clorofila a;
3% COT;
3% pH;

Fonte: CETESB, 2017.
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Mapa 4.1.8-1: Ponto de monitoramento da qualidade da água costeira e de sedimentos.
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Em relação ao Índice de Estado Trófico Costeiro – IETC, as duas campanhas no Canal de São
Sebastião apresentaram médias classificadas como Mesotrófica, na qual o ponto SSRC2 foi
classificado como Mesotrófico e Oligotrófico na primeira e segunda campanha,
respectivamente (Tabela 4.1.8-2).
Tabela 4.1.8-2: Classificação do IETC nos pontos de monitoramento do Canal de São
Sebastião, e parâmetros não conformes.

Local

IETC 2017 – 1ª CAMPANHA
SSRC1

SSRC2

SSRC3

Canal de
0,86
1,30
1,26
São
Sebastião (Oligotrófico) (Mesotrófico) (Mesotrófico)
Local

SSRC4

SSRC5

Média

0,70
(Oligotrófico)

4,09
(Eutrófico)

1,64
(Mesotrófico)

SSRC5

Média

IETC 2017 – 2ª CAMPANHA
SSRC1

Canal de
0,70
São
Sebastião (Oligotrófico)

SSRC2

SSRC3

SSRC4

0,96
(Oligotrófico)

0,56
(Oligotrófico)

1,46
1,69
(Mesotrófico) (Mesotrófico)

1,07
(Mesotrófico)

Fonte: CETESB, 2017.

Cumpre destacar que o relatório produzido pela CETESB também indica que as amostras dos
sedimentos foram classificadas como ótimas nos cinco pontos do canal, não apresentando
toxicidade ou desconformidade com os critérios biológicos.
Em relação à qualidade das águas subterrâneas, a rede de monitoramento da CETESB não
abrange o Litoral Norte até o momento e impossibilita análises mais profundas sobre o tema.
No entanto, o Plano de Bacias (CBH-LN, 2017) cita que os testes realizados pela SABESP
indicaram a necessidade de perfurações mais profundas para captação, uma vez que os poços
de menor profundidade apresentaram águas com elevados teores de salinidade e óxidos de
ferro.
Cumpre ressaltar que as concentrações de sais e óxidos de ferro nas águas subterrâneas,
provavelmente, são oriundas de processo naturais do solo e de elevação do nível do mar,
podendo ser intensificado pelas ações antrópicas.
4.1.9. Qualidade dos Sedimentos
A qualidade dos sedimentos que ocorrem no Canal de São Sebastião, próximo à ADA, é
monitorada periodicamente pela CETESB, nos mesmos cinco pontos de monitoramento da
qualidade das águas costeiras apresentados no Mapa 4.1.8-1.
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Segundo a CETESB, o monitoramento da qualidade dos sedimentos é importante para verificar
o nível de poluição das águas costeira, uma vez que a dinâmica da região marítima pode
influenciar nas amostras de águas através da diluição ou deslocamento em correntes
marítimas, e refletir em resultados que não representam o cenário real.
A metodologia utilizada pela CETESB consiste basicamente na coleta de amostras de
sedimentos superficiais, onde são determinadas as variáveis físicas, químicas, microbiológicas
e ecotoxicológicas, tais como:






Físicos: granulometria, umidade e sólidos;
Químicos: nutrientes (fósforo total e nitrogênio kjedahl total), metais (alumínio,
arsênio, cádmio, chumbo, cobre, cromo, estanho, ferro, níquel e zinco totais),
orgânicos (hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, orgânicos voláteis aromáticos,
óleos e graxas, fenóis totais e carbono orgânico total) e outros (pH e potencial redox);
Microbiológicos: coliformes termotolerantes e Clostridium perfringens;
Ecotoxicológico: teste de toxicidade aguda com Grandidierella bonnieroides.

A partir dos resultados obtidos no monitoramento de 2017, a CETESB apresenta a
caracterização granulométrica e dois indicadores relacionados à qualidade dos sedimentos:




Índice de Qualidade Ecotoxicológica do Sedimento (IQES): apresenta classificação
entre ótimo, ruim e péssimo, considerando a ausência de toxicidade e % de
mortalidade de Grandidierella bonnieroides nos ensaios; e,
Índice de Qualidade Microbiológica de Sedimento Costeiro (IQMSC): gerado a partir da
quantidade de Clostridium perfringens e de coliformes termotolerantes, possui cinco
categorias (ótima, boa, regular, ruim e péssima).

Na caracterização granulométrica, os pontos localizados no Canal de São Sebastião
apresentaram predominância de sedimentos grosseiros (arenosos), com exceção do ponto
SSRC1, que apresentou na primeira campanha maior porcentagem de sedimentos argilosos, e
do ponto SSRC5, que nas duas campanhas demonstrou maior porcentagem de sedimento
siltoso (38%), conforme Tabela 4.1.9-1.
A constatação de sedimentos maiores, como os arenosos, influi positivamente na metodologia
do monitoramento, pois são caracterizados com maior superfície de contato e em solos de
maior porosidade, propiciando condições favoráveis para a retenção dos possíveis poluentes.
Tabela 4.1.9-1: Caracterização granulométrica dos pontos de monitoramento do Canal de
São Sebastião, nos dois semestres de 2017.

Ponto
SSRC1

1 º Semestre

2º Semestre

Areia

Argila

Silte

Areia

Argila

Silte

36,4

39,7

23,9

74,7

14,5

10,8
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1 º Semestre

Ponto

2º Semestre

Areia

Argila

Silte

Areia

Argila

Silte

SSRC2

41,0

31,2

27,8

62,7

14,9

22,5

SSRC3

52,2

23,4

24,4

60,1

20,9

19,0

SSRC4

75,3

7,4

17,3

79,5

6,0

14,5

SSRC5

33,4

28,6

38,0

27,6

34,0

38,4

Fonte: CETESB, 2017. Modificação: Geo Brasilis, 2019.

Em relação ao Índice de Qualidade Ecotoxicológica dos Sedimentos (IQES), os ensaios
realizados nos cinco pontos de monitoramento do Canal de São Sebastião não apresentaram
diferença significativa em relação ao controle, ou seja, não apresentaram toxicidade e foram
classificados como Ótimos (Tabela 4.1.9-2).
Tabela 4.1.9-2: Qualidade ecotoxicológica dos sedimentos no Canal de São Sebastião.

IQES (2017)

SSRC1

SSRC2

SSRC3

SSRC4

SSRC5

Ótimo

Ótimo

Ótimo

Ótimo

Ótimo

Fonte: CETESB, 2017. Modificação: Geo Brasilis, 2019.

Por fim, o Índice de Qualidade Microbiológica de Sedimento Costeiro (IQMSC) demonstrou
resultados compatíveis com os indicadores avaliados, incluindo de qualidade das águas
costeiras, e variou entre Ótimo e Bom entre os pontos de monitoramento e as campanhas
realizadas em 2017 (Tabela 4.1.9-3). Indicando que a variação do IETC (Capítulo 4.1.8) pode
estar relacionada a determinadas concentrações de poluentes que se deslocaram através das
correntes marítimas em tempo insuficiente para deposição e adesão aos sedimentos.
Tabela 4.1.9-3: Qualidade microbiológica dos sedimentos no Canal de São Sebastião.
Ponto

Variáveis microbiológicas

1º Semestre

2º Semestre

SSRC1

Coliformes termotolerantes
(NMP/100g)

18 (Ótimo)

18 (Ótimo)

Clostridium perfringens (NMP/100g)

4.900 (Ótimo)

1.400 (Ótimo)

Coliformes termotolerantes
(NMP/100g)

20 (Ótimo)

18 (Ótimo)

Clostridium perfringens (NMP/100g)

7.900 (Ótimo)

13.000 (Bom)

Coliformes termotolerantes
(NMP/100g)

110 (Ótimo)

18 (Ótimo)

Clostridium perfringens (NMP/100g)

23.000 (Bom)

13.000 (Bom)

Coliformes termotolerantes

18 (Ótimo)

330 (Bom)

SSRC2

SSRC3
SSRC4
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Ponto

Variáveis microbiológicas

1º Semestre

2º Semestre

Clostridium perfringens (NMP/100g)

3.300 (Ótimo)

2.800 (Ótimo)

Coliformes termotolerantes
(NMP/100g)

40 (Ótimo)

18 (Ótimo)

Clostridium perfringens (NMP/100g)

7.900 (Ótimo)

23.000 (Bom)

(NMP/100g)

SSRC5

Fonte: CETESB, 2017. Modificação: Geo Brasilis, 2019.

4.1.10. Hidrodinâmica Costeira
Tratando-se especificamente das marés, o estudo realizado pelo TPN-USP (2018) indica que a
corrente predominante é no sentido Nordeste (NE), apresentando, por vezes, inversão para o
sentido Sudoeste (SW), conforme Figura 4.1.10-1.
A intensidade da corrente varia ao longo do canal, entretanto, na medição realizada no
Terminal Almirante Barroso (TEBAR) e apresentada no relatório TPN-USP (2018) é possível
observar velocidades baixas, entre 1,2 e 2,0 nós (0,6 m/s e 1,0 m/s) (Figura 4.1.10-2).
Figura 4.1.10-1: Direção das correntes no Canal de São Sebastião.
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Fonte: TPN-USP, 2018.

Figura 4.1.10-2: Histograma direcional da corrente no TEBAR, com velocidade em nós.

Fonte: TPN-USP, 2018.
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A variação da maré, segundo o monitoramento realizado pela Marinha do Brasil (janeiro e
março de 2019) e o relatório TPN-USP (2018), apresenta as seguintes médias:



Preamar: entre 100 e 124 cm;
Baixa-maré: entre 14 e 24 cm.

Meio Biótico
O diagnóstico do meio biótico considerou o levantamento de aspectos mais relevantes para
implantação do empreendimento, como: Vegetação; Fauna (terrestre e aquática); Unidades de
Conservação (UC) dos âmbitos federal, estadual e municipal; e Outros Espaços Territoriais
Especialmente Protegidos (Área de Proteção de Mananciais, Reserva Legal, Áreas de
Preservação Permanente, etc.).
Para tal, foram utilizados dados secundários de instituições oficiais, como:
 Inventário Florestal de 2010, elaborado pelo Instituto Florestal no Estado de São Paulo
(IF, 2010);
 Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (CNUC), disponível na webpage do
Ministério do Meio Ambiente;
 Base cartográfica de Unidades de Conservação disponível no DataGEO (Sistema
Ambiental Paulista);
 Base cartográfica de Áreas de Proteção de Recuperação de Mananciais, disponível no
DataGEO (Sistema Ambiental Paulista);
 Sistema de Cadastro Ambiental Rural do Estado de São Paulo – SICAR;
 Plano de Manejo do Parque Estadual de Ilhabela;
 Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Marinha do Litoral Norte;
 Estudo de Impacto Ambiental do Porto de São Sebastião (CPEA, 2011);
 Teses, artigos e publicações.

4.2.1. Vegetação
A Bacia Hidrográfica do Litoral Norte (UGRHI-03), AII do empreendimento, encontra-se sobre o
domínio do bioma Mata Atlântica, que se estendia originalmente por cerca de 1.300.000 km²
em 17 estados brasileiros, e hoje, seus remanescentes de vegetação nativa estão reduzidos a
aproximadamente 22% de sua cobertura original (MMA, 2019a).
Mesmo que reduzida e fragmentada, estima-se que na Mata Atlântica existam cerca de 20.000
espécies vegetais, 1.020 espécies de pássaros, 197 de répteis, 340 de anfíbios, 261 de
mamíferos e 350 peixes (IBF, 2018). Das espécies de flora e fauna deste bioma, 8.000 espécies
vegetais, 188 aves, 60 répteis, 90 anfíbios, 55 mamíferos e 133 peixes são considerados
endêmicos (IBF, 2018), ou seja, que só sobrevivem neste ambiente. Características que tornam
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a região da Mata Atlântica altamente prioritária para a conservação da biodiversidade mundial
(MMA, 2019a).
Segundo o Inventário Florestal (IF, 2010), os remanescentes da Mata Atlântica na AII somam
aproximadamente 168.883 hectares de cobertura vegetal, o que representa 88,6% do seu
território (Tabela 4.2.1-1), sendo 166.601 hectares classificados como Floresta Ombrófila
Densa (FOD), 166 hectares de Formação Arbórea / Arbustiva em Região de Várzea e 116
hectares de Formação Arbórea / Arbustiva-Herbácea sobre Sedimentos Marinhos Lodosos
(mangue).
Tabela 4.2.1-1: Cobertura vegetal na AII.

Localidade

Superfície

Floresta
Ombrófila
Densa

Formação
Arbórea /
Arbustiva
em Região
de Várzea

19.600

168.601

166

AII

Formação Arbórea
/ ArbustivaHerbácea de
Terrenos Marinhos
Lodosos (mangue)
116

Cobertura
Vegetal
Total

% em
relação à
superfície

168.883

Fonte: IF, 2010.

Situação que difere da AID do empreendimento, cuja cobertura vegetal é menos
representativa e classificada integralmente como Floresta Ombrófila Densa.
A reduzida cobertura vegetal na AID é o resultado do predomínio de áreas urbanas ao longo da
costa, incluindo os bairros Praia Grande, Varadouro, Itatinga, Topolândia, Pontal da Cruz e
Centro Histórico, bem como da planta industrial da Transpetro, que substituíram a vegetação
original pela ocupação humana.
A Floresta Ombrófila Densa (FOD) existente na AID é identificada em boa parte como
secundária, ou seja, vegetação que já passou por supressão e encontra-se em processo de
regeneração. Em meio às formações secundárias, o Inventário Florestal (IF, 2010), apresenta
outros fragmentos de FOD sem a devida indicação de sua origem ou grau de conservação,
podendo apresentar boas condições ambientais e características originais de estrutura e de
espécies.
Em geral, os fragmentos de FOD encontram-se distribuídos nos terrenos mais acidentados,
caracterizados como as escarpas da Serra do Mar, e em pequenas porções na região sul da AID
(Figura 4.2.1-2), onde são protegidas por Unidades de Conservação.
A FOD apresenta árvores de grande e médio porte, com lianas e epífitas em abundância. Sua
ocorrência está ligada ao clima tropical quente e úmido, sem período seco, com chuvas bem
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88,6%

distribuídas durante o ano e temperaturas médias variando entre 22 e 25 °C (Veloso et al.,
1991; IBGE, 2012).
Essa formação é caracterizada como mata perenifólia, na cor verde, com dossel de até 50 m e
árvores emergentes de até 40 m de altura. Possui densa vegetação arbustiva, composta por
samambaias, arborescentes, bromélias e palmeiras. As trepadeiras, epífitas (bromélias e
orquídeas), cactos e samambaias também são muito abundantes.
A ADA, por outro lado, não apresenta fragmentos de vegetação mapeados no Inventário
Florestal de 2010 (IF, 2010), encontra-se em região marítima, e o seu entorno, aterro ocupado
por atividades antrópicas, com alguns indivíduos arbóreos isolados ou agrupados, com funções
paisagísticas (Figura 4.2.1-2).
Nas imagens de satélite e visita de campo, foi possível identificar um agrupamento de árvores
isoladas nas Áreas Secas (Alternativas 01 e 02) da ADA, plantadas de forma linear nas margens
do Córrego do Outeiro (Figura 4.2.1-1). Sua identificação e caracterização dependem de
levantamentos primários feitos por especialistas, no processo de licenciamento ambiental e de
autorização para supressão, conforme determina a legislação vigente.
Figura 4.2.1-1: Agrupamento de árvores isoladas nas proximidades do empreendimento.

Fonte: Geo Brasilis, 2018.
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Figura 4.2.1-2: Cobertura vegetal da ADA e AID imediata do empreendimento.
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4.2.2. Fauna
O diagnóstico da fauna nas áreas de influência do empreendimento foi elaborado a partir de
levantamentos secundários, disponíveis em fontes oficiais e tecnicamente reconhecidas, com
destaque para as espécies mais sensíveis a interferências antrópicas e classificadas como
ameaçadas de extinção.
Neste sentido e considerando o poder de mobilidade das espécies em geral, bem como a
periodicidade dos levantamentos, a fauna é tratada como sendo de provável ocorrência na
região e em único nível de detalhamento, sem a distinção entre as áreas de influência.
Para a listagem das espécies, foram considerados os estudos ambientais voltados ao processo
de licenciamento ambiental de empreendimentos potencialmente poluidores, mais atuais e
com levantamentos próximos da Área Diretamente Afetada (ADA), como do Porto de São
Sebastião.
No intuito de facilitar a compreensão do cenário atual, as informações são apresentadas por
tipo de ambiente e grupo faunístico, conforme relacionado seguir:



Fauna Terrestre: herpetofauna, avifauna (marítima) e mastofauna;
Biota Aquática: fitoplâncton, zooplâncton, ictioplâncton, malacofauna, carcinofauna,
comunidade bentônica de praias arenosas, de costões rochosos e do Canal de São
Sebastião, além de ictiofauna e mamíferos marinhos.

4.2.2.1. Fauna Terrestre
 Herpetofauna
A herpetofauna do litoral do estado de São Paulo é formada por espécies que habitam
diferentes ecossistemas da Mata Atlântica e até do Cerrado. São pelo menos 448 espécies
conhecidas, sendo 236 anfíbios (ROSSA-FERES et al., 2011) e 212 répteis (ZAHER et al., 2011).
Destas, cerca de 40% ocorrem na Bacia Hidrográfica do Litoral Norte (AII do empreendimento),
com espécies endêmicas de ambientes insulares e ameaçadas de extinção em âmbito
internacional, nacional e estadual (IUCN, 2016; MMA, 2014 e 2015; São Paulo, 2014, BATAUS
& REIS, 2011).
De acordo com o Plano de Manejo da APA Marinha Litoral Norte (FF, 2019), que considera as
espécies-alvo10 e chave11 para compor o diagnóstico, são aproximadamente 17 espécies de
anfíbios e 11 répteis com ocorrência potencial na AII, dos quais 13 encontram-se ameaçados
em listas oficiais (Tabela 4.2.2.1-1).
Do total de 28 espécies, nove são endêmicas, principalmente de ilhas e, portanto, com maior
risco de desaparecimento (FF, 2019), conforme Tabela 4.2.2.1-1.
10

espécies ameaçadas nos âmbitos federal e/ou estadual, e aquelas objetos de programas especiais
(MMA, 2015; Bataus & Reis, 2011).
11
espécies cujo desaparecimento, devido às suas características ecológicas, poderá afetar todo o
ecossistema que habitam (Nuñez & Dimarco, 2012).
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Tabela 4.2.2.1-1: Lista de espécies-alvo e chave da herpetofauna com provável ocorrência na
AII.
STATUS DE CONSERVAÇÃO
IUCN
MMA
SP

TÁXON
Anura
Brachycephalidae
Ischnocnema guentheri
Ischnocnema parva
Centrolenidae
Vitreorana eurygnatha
Craugastoridae
Haddadus binotatus
Cycloramphidae
Cycloramphus boraceiensis
Cycloramphus faustoi
Odontophrynidae
Proceratophrys boiei
Hylidae
Ololygon alcatraz
Ololygon faivovichi
Hylodidae
Crossodactylus dispar
Crossodactylus gaudichaudii
Hylodes phyllodes
Leptodactylidae
Adenomera marmorata
Paratelmatobius gaigeae
Microhylidae
Chiasmocleis lacrimae
Stereocyclops parkeri
Gymnophiona
Caeciliidae
Siphonops insulanus
Chelidae
Acanthochelys radiolata
Lacertilia
Anguidae
Diploglossus fasciatus
Ophiodes aff. Striatus
Mabuyidae
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LC
LC
LC
LC
CR

CR

AM

CR
VU

AM
AM

LC
CR
CR
DD
LC
LC

AM

LC
DD
EM
LC

AM

DD
LR

AM
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STATUS DE CONSERVAÇÃO
IUCN
MMA
SP
EM
AM

TÁXON
Brasiliscincus caissara
Serpentes
Tropidophiidae
Tropidophis paucisquamis
Boidae
Corallus cropanii
Viperidae
Bothrops alcatraz
Bothrops aff. Jararaca
Bothrops otavioi
Crocodylia
Alligatoridae
Caiman latirostris

EM

VU

AM

CR

CR

AM
AM
AM

CR

LR

Fonte: FF, 2019.

As espécies-chave e alvo de anfíbios elencadas para a APAMLN não possuem nenhum
interesse comercial ou econômico, conforme o Decreto Federal 3.607/2000 - CITES (BRASIL,
2000), ou mesmo para fim de subsistência de populações tradicionais ou indígenas. Estes não
possuem, por enquanto, qualquer interesse econômico ou comercial, apesar do interesse
crescente da farmacologia moderna por substâncias ativas presentes em seus complexos
venenos (WELLS, 2007; VITT & CALDWELL, 2009).
Pode se citar o uso das espécies reptilianas para fins econômicos ligados às práticas ilegais de
caça, como no caso de C. latirostris, cujos exemplares podem ser vendidos no comércio
clandestino para restaurantes e bares, sendo o mesmo explorado comercialmente através de
criadouros em alguns estados brasileiros (VERDADE et. al., 2010). Cabe ressaltar também o
tráfico de algumas espécies de interesse como “pet”, por exemplo, o lagarto Diploglossus
fasciatus e algumas espécies de serpentes ameaçadas de extinção.
Considerando o Estudo de Impacto Ambiental do Porto de São Sebastião (CPEA, 2011), que
realizou o levantamento em duas campanhas através de busca ativa, vocalização e entrevistas
próximas à ADA, o grupo de herpetofauna é composto por 14 espécies, sendo 12 anfíbios e 2
répteis.
Todas as espécies detectadas e identificadas no presente estudo encontram-se em “status” de
pouca preocupação (“least concern”) segundo as listas de espécies ameaçadas para o Brasil e
mesmo para o estado de São Paulo. Nenhuma espécie ameaçada ou de hábito muito
especializado e sensível foi detectada nas áreas visitadas por este levantamento, sendo que
todas as espécies são consideradas espécies fora de perigo, segundo critérios da IUCN (CPEA,
2011).
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De acordo com o Plano de Manejo da APA Marinha Litoral Norte (FF, 2019), as ameaças diretas
à herpetofauna da APAMLN são: desmatamento devido à especulação imobiliária; poluição
causada por esgotos domésticos, embarcações e terminais de derivados de petróleo; incêndios
florestais e a caça. Os pescadores, as comunidades tradicionais, os comerciantes e veranistas
da região da APAMLN estão entre os principais atores que podem estar envolvidos na geração
dos impactos diretos ou indiretos à herpetofauna, tais como: a destruição de habitas por
incêndios; a remoção da cobertura vegetal, e fragmentação desta, com abertura de trilhas; a
presença de animais domésticos (como cães, gatos de rua, e até galinhas), que vagam fora de
seus domicílios, predando as espécies nativas; e, a invasão por espécies botânicas exóticas que
ocupam áreas degradadas ou que se dispersam a partir de jardins particulares.
Devido aos fortes vetores de expansão urbana, como aumento do turismo, o crescimento das
atividades marítimas e da especulação imobiliária, o litoral norte de São Paulo possui regiões
naturais ainda conservadas que, atualmente, são consideradas importantes para a
conservação da herpetofauna, devido a riqueza de espécies que indicam abrigar (FF, 2019).
Os biótopos mais degradados são as matas de baixadas úmidas e alagadiças, juntamente com
as restingas arenosas, além das ilhas, que em sua maioria perderam parte de suas coberturas
vegetais em especial os campos de bromeliáceas, e as florestas ombrófilas densas, que pode
ser considerada, de forma geral, de nível secundário inicial a médio de regeneração (FF, 2019).
 Avifauna (marítima)
De acordo com a Fundação Florestal (2019), o termo “aves marinhas” é usado informalmente
para descrever uma gama de espécies que utiliza os ambientes marinhos para as diversas fases
dos seus ciclos de vida. Entretanto, o grau de dependência entre elas e os oceanos é bastante
variável. A maior parte frequenta estes habitats para alimentação, reprodução ou ambos.
Algumas visitam os ambientes costeiros e estuarinos por curtos períodos, ou apenas de modo
oportuno, enquanto outras espécies dependem exclusivamente do mar para todos os aspectos
de sua história natural.
No Brasil, encontra-se reportada em literatura a ocorrência de 148 espécies de aves marinhas
(NEVES, 2006). Todavia, devido ao hábito migratório e errante de algumas espécies, ao
aumento do número de observadores atentos e à utilização de tecnologias, como aparelhos
geolocalizadores instalados nas aves, este número tem crescido (e.g. GIRÃO et. al., 2006; ZINO
et. al., 2011; KLEIN et. al., 2012 apud PIACENTINI et. al., 2015).
Na região da Bacia Hidrográfica do Litoral Norte, AII do empreendimento, o Plano de Manejo
da APA Marinha Litoral Norte (FF, 2019) reuniu 26 referências para a composição da lista de
avifauna com provável ocorrência, que totalizou 117 espécies, sendo 29 listadas como
ameaçadas nos âmbitos internacional, nacional e/ou estadual.
Das espécies com ocorrência documentada na região, 54 correspondem a aves aquáticas, que
habitam ambientes estuarinos, mas que também apresentam outras populações em outros
biomas; 08 são comumente encontradas em ambientes costeiros; 26 são consideradas
espécies oceânicas, 27 são limícolas e duas terrestres com hábitos especializados em
manguezais e restingas. Além disso, cumpre destacar que 74 espécies são consideradas
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residentes e 43 migratórias, sendo 27 típicas do Hemisfério Norte e 16 do Hemisfério Sul (FF,
2019).
No estudo realizado próximo à ADA, do Porto de São Sebastião (CPEA, 2011), foram
registradas 109 espécies de aves, com destaque para os biguás, atobás e tesourões
(Pelicaniformes), garças e colhereiros (Ciconiformes), batuíras, maçaricos e trinta-réis
(Charadriiformes), gaviões e falcões (Falconiformes), além de papagaios (Psittaformes),
tucanos (Piciformes) e pássaros (Passeriformes).
Entre as espécies registradas, seis delas: savacu-de-coroa (Nyctanassa violácea), gavião-asa-detelha (Parabuteo uncinctus), trinta-réis-de-bando (Thalasseus sandvicensis), papagaio-moleiro
Amazona farinosa, Tucano-de-bico-preto (Ramphastos vitellinus) e trinta-réis-real (Thalasseus
maximus) são consideradas ameaçadas por legislação estadual e federal (CPEA, 2011)
A importância socioeconômica das espécies da avifauna se relaciona ao crescente aumento do
número de visitantes interessados na observação e fotografia de aves (birdwatching).
Empresas de turismo, pousadas e guias autônomos oferecem passeios em embarcações
aproximando-se de ilhas em zonas costeiras e marítimas para contemplação de aves e da
beleza cênica da região (FF, 2019).
O portal brasileiro “Wikives” foi lançado em dezembro de 2008 e acumula mais de 1.741.060
imagens e 102.015 gravações de aves, e tem sido utilizado como canal de integração entre
especialistas e observadores (mais de 24.870 usuários), servindo como base para artigos,
compartilhamento de informações e aprendizado sobre a avifauna brasileira. Ao observar a
quantidade de fotos de aves submetidas neste portal por localidade, nota-se uma
expressividade muito grande dos municípios que compõe a AII (43.050 fotos), especialmente
Ubatuba (24.458 fotos) (Figura 4.2.2.1-1).
Figura 4.2.2.1-1: Fotos submetidas no portal Wikiaves, fotografadas nas cidades do litoral
paulista (dado de agosto de 2016).

Fonte: FF, 2019.
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Em relação às ameaças, fragilidades e sensibilidades, o Plano de Manejo da APA Marinha
Litoral Norte (FF, 2019) indica a interferências em ninhais, a contaminação de aves marinhas e
os acidentes com petróleo como principais fatores que perturbam a avifauna na região.
As interferências em ninhais são significantes diante da existência de diversas áreas de
nidificação, principalmente nas ilhas costeiras, que são alvos de pilhagem de ovos, vandalismo,
ações inadequadas de turistas e queimadas. Sobre a contaminação, o plano indica a
concentração de plásticos e microplásticos no mar como os principais poluentes, que são
ingeridos pelas aves marinhas e podem ocasionar obstruções no seu sistema digestório (FF,
2019).
No âmbito dos acidentes com petróleo, apesar de inexistirem casos comprovados na região,
sabe-se que por todo o litoral, diversas aves são encaminhadas a centros de reabilitação com
manchas de petróleo, chegando a mais de 50% do total de aves. Dados mais recentes do
monitoramento realizado entre Ubatuba/SP e Laguna/SC, de 2015 a 2016, mostra que das
5.567 aves atendidas em centro de reabilitação, três apresentaram sinais de intoxicação por
óleo (FF, 2019).
Segundo Lima et al., (2008), entre os anos 1978 e 2007, o litoral do Arquipélago de Ilhabela foi
atingido 59 vezes por derramamentos de óleo, advindos de atividades do Porto de são
Sebastião. A ampliação da área portuária e o consequente aumento do trânsito de navios
petroleiros aumentam os riscos de acidentes na região (FF, 2019).
Apesar das pressões antrópicas diversas detectadas sobre a avifauna na APAMLN, observa-se
que a área sustenta uma grande variedade e riqueza de espécies, tanto residentes como
migratórias. Essa variedade está associada à diversidade de ambientes associados à Serra do
Mar como floresta ombrófila, restingas e manguezais, além dos costões rochosos e ilhas
costeiras (FF, 2019).
 Mastofauna
O Estado de São Paulo possui 231 espécies de mamíferos, o que representa pouco mais de um
terço da fauna de mamíferos do Brasil, composta por aproximadamente 650 espécies (REIS et
al., 2006). Pequenos mamíferos não voadores, roedores e marsupiais menores que um
quilograma constitui o grupo ecológico mais diversificado de mamíferos de florestas
neotropicais, com quase 100 espécies descritas para a Mata Atlântica, sendo mais da metade
endêmica (PAGLIA et al., 2012).
Para os municípios que compõe a AII, foram registradas 105 espécies de mamíferos terrestres
e voadores, divididas em 10 Ordens e 28 Famílias, sendo 27 classificados com algum grau de
ameaça nos âmbitos internacional, nacional e estadual. Do total de mamíferos levantados no
Plano de Manejo da APA Marinha do Litoral Norte (FF, 2019), 32 espécies são de médio e
grande porte e 73 de pequeno porte (voador e não voador) (FF, 2019).
Por outro lado, reflexo do elevado grau de antropização identificado nas proximidades da ADA,
o Porto de São Sebastião (CPEA, 2011) registrou apenas 10 espécies de 10 famílias e 7 ordens,
sendo quatro silvestres e seis domésticas e/ou exóticas. As espécies silvestres identificadas nas
proximidades do Porto e da futura Marina não se encontram ameaçadas de extinção.
Rua Paulistânia, 381, 5º andar, cj 51
Vila Madalena - São Paulo - SP
CEP 05440-000 - Brasil
Tel. +55 11 3035-1490

106

Inteligência Territorial
Planejamento Estratégico
Gestão Ambiental
geobrasilis.com.br

O conjunto de biomas nativos da Mata Atlântica que dá suporte a esta diversidade se encontra
hoje em retração frente à ocupação humana, tanto urbana como agropastoril. Estas formas de
ocupação trazem distintas implicações sobre a mastofauna: o espaço urbano é denso e amplo
no Estado de São Paulo e pode ser considerada como responsável pela total ou quase total
erradicação de várias espécies da mastofauna; e, os ambientes agropastoris representam uma
intervenção na paisagem que também resulta em alguma extinção localizada de mamíferos,
mas traz outra consequência importante no sentido de que muitas dessas paisagens agrícolas
são percebidas pelos mamíferos como um “ambiente aberto” genérico que incentiva o
deslocamento e intensifica relações de predação, podendo até causar a expansão de espécies
não demasiadamente especializadas que prefiram formações abertas (UMETSU & PARDINI,
2007).
Estes problemas são responsáveis por diversos fatores de pressão que atuam negativamente
sobre os mamíferos, entre eles destacam-se: perda ou degradação do hábitat, fatores
intrínsecos da espécie, introdução de espécie exótica, perturbações antrópicas, caça, extração
ilegal de palmito (Euterpe edulis), mortalidade acidental, poluição, mudanças na dinâmica das
espécies nativas, desastres naturais, ameaças não conhecidas e perseguição (PERES 1996;
CHIARELLO, 1999; CULLEN-JUNIOR et. al., 2000; PERES, 2000; ALTRICHTER & ALMEIDA 2002;
PERES & PALACIOS 2007; GALETTI et. al., 2009; ALTRICHTER et. al., 2012; BROCARDO &
CÂNDIDO-JUNIOR, 2012).
Animais domésticos que causam impacto direto ou indireto à mastofauna são abundantes nas
áreas urbanas, assim como espécies invasoras, habitantes de áreas abertas e que adentram
em áreas florestais já desmatadas e bastante fragmentadas (CPEA, 2011).
Em ambientes altamente modificados e ocupados por populações humanas (RIBEIRO et. al.,
2009; TABARELLI et. al., 2010), grandes remanescentes do habitat natural são uma raridade na
paisagem, e, portanto, a manutenção de grandes áreas protegidas é fundamental para
conservação dos mamíferos, sobretudo para as espécies maiores (CHIARELLO, 2000; GURD et.
al., 2001; CEBALLOS et. al., 2005), mais propensas à extinção entre os mamíferos (CARDILLO et.
al., 2005).
Daí a importância de áreas protegidas de Mata Atlântica na conservação da mastofauna. São
as Unidades de Conservação (UCs) que abrigam os maiores remanescentes (RIBEIRO et. al.,
2009), e constituem áreas essenciais à conservação de diversos grupos (SILVANO & SEGALLA,
2005; BENCKE et. al., 2006; GALETTI et. al., 2009; ALBUQUERQUE et. al., 2011).

4.2.2.2. Fauna Aquática
 Fitoplâncton
O estudo pretérito da FUNDESPA (2003 a 2008) destaca determinados gêneros ou espécies de
diatomáceas do microfitoplâncton frequentes nas águas do Canal de São Sebastião, como
Nitzschiella spp, Pseudo-nitzschia spp, Thalassiosira spp, Diploneis spp, Thalassionema
nitzschioides, Hemiaulus sinensis, Pleurosigma spp, além das diatomáceas cêntricas e penadas
não-identificadas. Destacam-se outras menos representativas, tais como Chaetoceros spp,
Dactyliosolen fragilissimus, D. phuketensis, Leptocylindrus minimus, L. danicus, Hemiaulus
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sinensis, Guinardia flaccid e Paralia sulcata. Os grupos dos dinoflagelados carapaçados e nãoidentificados constituem os mais abundantes dentre os dinoflagelados do microfitoplâncton.
Entretanto, alguns gêneros e espécies merecem destaque, tais como: Prorocentrum spp,
Protoperidinium spp, Hermesinum adriaticum e Ebria tripartita.
A composição específica do fitoplâncton em 2005 e 2006 variou em torno de 40 a 62 taxa, não
diferindo dos períodos de estudo anteriores de 2003 e 2004 (FUNDESPA, 2003 a 2008). Nos
anos de 2007 e 2008, entretanto, essa composição aumentou consideravelmente para 115 a
134, tendência também detectada para o grupo dos dinoflagelados e para as cianobactérias e
silicoflagelados (FUNDESPA, 2003 a 2008).
Além das diatomáceas, a presença de dinoflagelados também foi expressiva. Espécies como
Dinophysis acuminata e Dinophysis tripos foram encontradas em baixas concentrações
(“hidden flora”) (Brasil-Lima, 1998). Estes dinoflagelados produzem ácido ocadaico e
dinophysistoxina-1 e são causadores de DSP (Diarrhetic Shellfish Poisoning), cuja principal
forma de contágio é através da bioacumulação e biomagnificação destas toxinas através da
teia trófica.
Segundo o levantamento realizado nas proximidades da ADA, pelo Porto de São Sebastião
(CPEA, 2011), a concentração de organismos do fitoplâncton variou de 1,3 x 106 organismos
por litro a 3,9 x 106 e foi caracterizada pelo domínio das frações menores, reflexo de águas
oligo-mesotróficas típicas da costa brasileira.
Os flagelados planctônicos juntamente com os organismos do nanoplâncton (fração entre 2μm
e 20μm de tamanho) representaram mais de 97% do total de organismos em todas as
estações, chegando a quase 99% em determinado pontos amostrais. Os cocolitoforideos e os
dinoflagelados não tecados (Gymnodinium) foram os mais representativos. O
microfitoplâncton (fração entre 20μm e 200μm de tamanho) contribuiu entre 1% e 2,60% do
total dos organismos (CPEA, 2011).
As espécies encontradas foram características de águas costeiras e oportunistas. As espécies
pertencentes ao gênero de Pseudo-nitzschia são distintas somente com o preparo de amostras
para microscopia eletrônica ou biologia molecular, portanto para este levantamento foram
agrupadas no chamado “complexo Seriata e Delicatissima”. Este complexo foi o mais
abundante dentro das Bacillariophyceae (diatomáceas), seguido das espécies de
Thallasionema nitzschioide, Cylindrotheca closterium, Chaetoceros subtilis e Nitzschia
longíssima (CPEA, 2011).
Do ponto de vista ecológico Asterionellopsis glacialis, Cerataulina pelágica, Cylindrotheca
closterium, Guinardia delicatula, Leptocylindrus minimus, Pseudo-nitzschia, Alexandrinium sp
Ceratium fusus, Prorocentrum micans, Dictyocha fíbula, Trichodesmium erytraeum são
espécies potencialmente formadoras de bloom (florescimento), que dependendo da
intensidade podem acarretar desde alteração na coloração da água até mortandade de peixes
por anoxia ou em alguns casos produção de toxinas. As causas que promovem o disparo destes
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florescimentos ainda não conhecido, mas por constituírem espécies oportunistas, uma
elevação rápida nas concentrações de nutrientes para a coluna de água ou ressuspensão de
formas resistentes latentes no sedimento, para a zona eufótica, podem favorecer a floração
(CPEA, 2011).
De acordo com estudos pretéritos realizados no Canal de São Sebastião, não se verifica
tendência de variação espacial da abundância do fitoplâncton em função da profundidade de
coluna d’água. Apesar dos registros de variação ao longo dos anos na abundância dos
organismos fitoplanctônicos, nota-se não haver modificações significativas na estrutura da
comunidade (CPEA, 2011).
Os organismos fitoplanctônicos do Canal tem apresentado dominância de células
nanoplanctônicas, estando em acordo com as características típicas de comunidades
fitoplanctônicas de regiões oligo a mesotróficas. Este caráter vem sendo ressaltado por
diversos autores para a região de Ubatuba e Canal de São Sebastião (Gaeta et al., 1990;
Zillmann, 1990; Aidar et al., 1993; Gianesella et al., 1999; FUNDESPA, 2004, 2007).
Convém ressaltar o papel preponderante das condições hidrográficas e hidrodinâmicas na
determinação da estrutura da população fitoplanctônica. Deste modo, a maior ou menor
influência de determinada massa de água em certo período, pode não só determinar o
aumento na biomassa do fitoplâncton, como também modificar a estrutura da população. Ou
seja, as principais diferenças sazonais observadas na população fitoplanctônica, ao longo do
período estudado, podem ter sido em grande parte determinadas pela influência das
diferentes massas de água presentes na região. É bem conhecida a influência da ACAS no
ecossistema da plataforma continental e no próprio Canal de São Sebastião, agindo sobre a
produtividade biológica e sobre a estrutura da população planctônica (CPEA, 2011).
As características observadas na comunidade fitoplanctônica, no que se refere às diferentes
estações amostrais, refletem também o padrão de circulação hidrodinâmica do Canal de São
Sebastião, onde as significativas velocidades de correntes encontradas influenciam na
homogeneidade espacial observada (CPEA, 2011).
Portanto, as variações obtidas em estudos pretéritos parecem ser um reflexo da grande
plasticidade do fitoplâncton em responder prontamente às rápidas mudanças ambientais
presentes no Canal de São Sebastião e seu subsequente retorno às condições anteriores. O
fato de não terem sido registradas alterações significativas na comunidade fitoplanctônica, em
longo prazo, demonstra que o elevado hidrodinamismo, aliado às rápidas respostas do
fitoplâncton, parecem ser as responsáveis pela manutenção do ecossistema local em níveis de
oligotrofia a mesotrofia (CPEA, 2011).
 Zooplâncton
Os copépodos das ordens Calanoida e Poecilostomatoida são os principais componentes do
zooplâncton costeiro e de plataforma continental. Estudos prévios sobre o zooplâncton do
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Canal de São Sebastião revelaram que os Calanoida formam o grupo dominante (Gianesella et
al., 1999).
De acordo com Vega-Perez & Campos (2002), em estudos realizados no Canal de São
Sebastião, destacam o alto índice de diversidade e equitatividade da comunidade
zooplanctônica. A Ordem Calanoida, neste estudo foi representada por 21 espécies,
pertencentes a nove famílias, com predomínio de: Temoridae, Paracalanidae e
Clausocalanidae. Dentre as espécies houve predomínio de: Temora stylifera (8.737 ind.m–3),
Paracalanus quasimodo (7.262 ind.m–3), Paracalanus indicus (4.759 ind.m–3) e Ctenocalanus.
vanus (3.541 ind.m–3), todas coincidentemente herbívoras e eventualmente onívoras.
O estudo de Vega-Perez & Campos (2002) avaliou os efeitos de poluentes lançados no Canal de
São Sebastião diretamente sobre a comunidade holoplanctônica in situ. Este estudo avaliou os
efeitos do efluente de água de produção sobre o zooplâncton, notadamente sobre os
copépodos da Ordem Calanoida (predominantes nas águas do Canal).
Apesar do aumento da diversidade de espécies constatado por esses autores, em relação a
estudos realizados nas décadas de 80 e 90 (Gaeta et al., 1990; Gianesella et al., 1999), na
maior parte do Canal, as áreas próximas ao TEBAR apresentaram uma diminuição da
diversidade e biomassa de copépodos, devido à influência da água de produção de petróleo
(Vega-Perez & Campos, 2002).
No levantamento realizado próximo da ADA, pelo Porto de São Sebastião (CPEA, 2011), o
grupo do copépodes apresentou-se abundante nas águas do Canal, onde os dados pretéritos o
tem mostrado como o maior número de taxa zooplanctônicos ao longo de vários anos de
trabalho na região. O número de espécies variou conforme o período de amostragem,
chegando a representar quase metade do total observado.
Destacam-se, tanto histórica quanto nas referências mais atuais, os copépodes Paracalanus,
Parvocalanus, Temora, Acartia, Corycaeus e Oncaea. Outros grupos holoplanctônicos são
encontrados em menor proporção, mas frequentes como Cladóceros, Quetognatos (Sagitta) e
Apendicularia (Oikopleura), como os observados no presente levantamento (CPEA, 2011).
Outros grupos holoplanctônicos são encontrados em menor proporção, mas frequentes como
Cladóceros, Quetognatos (Sagitta) e Apendicularia (Oikopleura), como os observados no
levantamento da CPEA (2011).
Ocasionalmente na região, taliáceos são encontrados em grande proporção, contribuindo para
o volume total amostrado. Larvas meroplanctônicas também costumam ser observadas de
forma menos numerosas, sendo os cirripédios os mais comuns (CPEA, 2011).
De modo geral, o número de espécies zooplanctônicas, incluindo aí especificamente os
copépodes, costuma ser similar àquele encontrado em outros estudos de águas de regiões
costeiras. Observa-se, com base em dados pretéritos recentes da comunidade zooplanctônica,
tendência de variabilidade sazonal não acentuada. Da mesma forma, não são comuns
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variações espaciais significativas de abundância ou diversidade do zooplâncton no canal de São
Sebastião (CPEA, 2011).
 Ictioplâncton
O ictioplâncton corresponde à fase meroplanctônica de um grupo de organismos vertebrados,
correspondentes aos Osteichthyes (peixes ósseos em geral). A grande maioria das espécies de
peixes ósseos, independentemente do hábito pelágico ou demersal quando adulta, apresenta
vida planctônica nas fases iniciais de seu ciclo de vida. Nessa etapa da vida planctônica o
ictioplâncton é constituído por ovo, larvas e pós-larvas. O período de desenvolvimento
embrionário é extremamente variável, sendo característico para cada espécie e dependente,
sobretudo, da temperatura. As larvas recém-eclodidas apresentam um saco vitelínico mais ou
menos desenvolvido que é gradualmente consumido (alimentação endógena). Após o
desenvolvimento progressivo dos sistemas sensorial, circulatório, muscular e digestivo, as
larvas passam a alimentar-se ativamente de organismos planctônicos (alimentação exógena)
(RÉ, 1999). Durante o período da vida planctônica, as larvas tornam-se semelhantes ao animal
adulto, apresentando características merísticas similares. No final do período larval assiste-se a
uma transformação gradual (passagem à fase juvenil), quando o organismo passa a ter uma
existência nectônica, bentônica ou necto-bentônica (MOSER, 1984, apud CEPA, 2011).
Para uma boa compreensão da ecologia do ictioplâncton, é importante saber que há uma
diferença sazonal nos processos hidrodinâmicos: o fenômeno de intrusão da ACAS sobre a
PCSE é mais frequente durante o verão, fazendo com que, nessa época do ano, possa ocorrer
um maior aporte de nutrientes na zona eufótica em comparação com o inverno. De acordo
com Lopes et al. (2006), além da intrusão sazonal da ACAS, a formação de meandros da
Corrente do Brasil também proporciona um mecanismo de ascensão das águas frias e ricas em
nutrientes, aumentando a biomassa fito e zooplanctônica e a produção na plataforma média e
externa, o que favorece o desenvolvimento do ictioplâncton próximo dessas regiões. Já na
plataforma interna máximos na abundância de ictioplâncton são frequentes tanto em
ressurgências como nos grandes sistemas estuarinos. Ocasionalmente, as águas neríticas frias
procedentes do estuário do Rio da Prata e as águas subtropicais da Convergência Subtropical,
que exercem uma forte influência na distribuição do zooplâncton e ictioplâncton para as
regiões mais ao sul, podem atingir a região da costa do estado de São Paulo (CARVALHO et al.,
2014), aumentando também a produtividade.
Recentemente, além dos trabalhos abordarem aspectos da identificação e descrição das fases
do desenvolvimento embrionário e larval e da distribuição e abundância de ovos e larvas, os
estudos sobre a estrutura da comunidade têm sido acompanhados daqueles sobre
associações/assembleias, crescimento, mortalidade, condição nutricional, alimentação e
cultivo de larvas, seguindo uma tendência mais ecológica e de relações e respostas aos fatores
ambientais, em busca de um entendimento sobre os fenômenos que envolvem o
recrutamento e a dinâmica das populações (CPEA, 2011). Itagaki (1999), por exemplo,
encontrou três principais grupos larvais habitando a PCSE até a isóbata de 100 m: o grupo
costeiro, o nerítico e oceânico. Um grupo transicional contendo espécies costeiras e neríticas
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também foi identificado. Para algumas categorias taxonômicas, a composição das assembleias
refletiu o padrão de distribuição e estratégias reprodutivas dos adultos.
Especificamente para São Sebastião, Katsuragawa et al. (2008a) concluíram que a região é área
de desova para espécies pelágicas e demersais. Através de levantamentos realizados durante
cruzeiros realizados pelo projeto OPISS – Oceanografia da Plataforma Interna de São Sebastião
ficou evidente a existência de uma sazonalidade de desova para a maioria das espécies de
peixes da região, com predomínio de desova no verão. Isso é verdadeiro mesmo para aquelas
espécies que desovam durante todo o ano como é o caso de Engraulis anchoita (anchoíta),
conforme apresenta a Figura 4.2.2.2-1 e é simplificado na Figura 4.2.2.2-2.
Figura 4.2.2.2-1: Distribuição e abundância de larvas de peixes na região de São Sebastião.

Fonte: Katsuragawa et al., 2008a.

Figura 4.2.2.2-2: Modelo ecológico simplificado do ictioplâncton na região de São Sebastião.
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Fonte: Katsuragawa et al., 2008a.

Dados mais recentes levantados pelo Porto de São Sebastião (CPEA, 2011), nas proximidades
da ADA, indicam que o biovolume do zooplancton variou entre 0,09 mL/m³ a 0,14 mL/m³, com
média de 0,10 mL/m³. Com relação aos ovos de peixes, verificou-se uma ampla variação em
abundância, entre 0,44 ovos/m³ e 126,76 ovos/m³, e indícios que algumas espécies de peixes
utilizam o canal para reprodução.
Durante o estudo supracitado, foram coletados 111 lavras de peixes, dentre as quais foram
identificadas 7 famílias: Clupeidae, Mugilidae, Gerreidae, Sciaenidae, Gobiidae, Blenniidae e
Paralichthyidae. Dentre estas a família Blenniidae foi a ocorreu em maior número (42 larvas),
seguida por Gobiidae (7 larvas). O número de lavras não identificadas chegou a 51, conforme
demonstra a Tabela 4.2.2.2-1.

Clupeidae

Gerreidae

Gobiidae

Mugilidae

Pleuronectiformes

Sciaenidae

n.i.

Total

Nº de
indivíduos

Clupeiformes

Grupo

Blenniidae

Tabela 4.2.2.2-1: Número de indivíduos dos grupos taxonômicos de larvas de peixes
identificados no canal de São Sebastião.

42

2

2

3

7

1

2

1

51

111

Fonte: CPEA, 2011.
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 Malacofauna
As comunidades de moluscos nas praias do canal de São Sebastião (praias protegidas) são
compostas por poucas espécies abundantes e muitas espécies casuais, em contraste com a alta
dominância de algumas espécies (gastrópodes e bivalves) encontradas em praias oceânicas
expostas (Denadai et al., 2005).
As espécies de moluscos mais abundantes no Canal de São Sebastião, segundo Denadai et al.
(2005), são aquelas que ocorrem ao longo de todo o canal (Bulla striata, Semele proficua e
Codakia orbiculata) ou aquelas que ocorreram em alta densidade em cinco ou mais praias do
canal (Cerithium atratum, Ovivella minuta, Anomalocardia brasiliana, Tagelus divisus, Tagelus
plebeius e Tellina lineata).
Alta riqueza e diversidade de espécies de moluscos foram observadas, por Denadai et al.
(2005) nos ambientes onde a complexidade é aumentada pela presença de estruturas físicas e
biogênicas, misturadas a areia como ocorre nas praias de São Francisco, Engenho d’Água e
Araçá.
A riqueza e diversidade de espécies de moluscos ocorrentes na zona entremarés da região do
Araçá sofreram algumas alterações ao longo dos anos. Migotto et al. (1993) observaram a
ocorrência de 29 espécies de moluscos, em coletas realizadas entre os anos de 1982 e 1983,
ou seja, anteriormente as obras de ampliação do Porto de São Sebastião e de dragagem da
região para instalação do emissário.
Já Amaral et al. (1990), em coletas realizadas em 1989, logo após as obras na região do Araçá,
observaram uma redução das espécies de moluscos na praia do Araçá. Naquele ano foram
coletadas 13 espécies na região entremarés. Arruda (2000), em coletas realizadas,
aproximadamente 6 anos após os trabalhos de Amaral et al. (1990), observou a ocorrência de
21 espécies de moluscos na região entremarés da praia do Araçá, sendo esta a praia com
maior riqueza e densidade de espécies entre as três praias abordadas nesse estudo (Araçá,
Enseada e Barra Velha, as três no Canal de São Sebastião).
O trabalho realizado por Migotto et al. (1993) demonstrou ainda que a riqueza de espécies de
moluscos encontradas na praia do Araçá é ainda maior quando outros ambientes são
considerados. Neste estudo Migotto et al. (1993) consideraram também as espécies
encontradas na região do infralitoral, quando o total de espécies observadas nos dois
ambientes chegou a 84.
Estudos realizados por Belúcio (1995), Arruda (2000) e Denadai et al. (2005) indicam que os
maiores índices de abundância de moluscos, na praia do Araçá, foram observados para as
espécies: Anomalocardia brasiliana, Cerithium atratum, Corbula caribaea, Olivella minuta,
Tellina lineata e Sphenia antilensis.
Quanto a distribuição das espécies de moluscos, Arruda (2000), observou dois padrões de
distribuição ao longo da região entremarés na praia do Araçá, um deles foi observado na
Rua Paulistânia, 381, 5º andar, cj 51
Vila Madalena - São Paulo - SP
CEP 05440-000 - Brasil
Tel. +55 11 3035-1490

114

Inteligência Territorial
Planejamento Estratégico
Gestão Ambiental
geobrasilis.com.br

região central da praia, com dominância de Olivella minuta no nível inferior da praia, Tellina
lineata no nível intermediário e Anamalocardia brasiliana ocorrendo nos três níveis,
principalmente no intermediário. O segundo padrão de distribuíção foi observado na região
próxima a Ponta do Araçá (setor sul segundo definição de Denadai, 2001), com dominância de
Cerithium atratum no nível inferior, Olivella minuta nos níveis inferior e intermediário, Corbula
caribaea no nível intermediário e Anomalocardia brasiliana nos níveis intermediário e
superior.
A maior diversidade nos níveis inferiores da praia, observada por Arruda (2000), indica uma
maior estabilidade e maior disponibilidade de nichos, devido ao menor tempo de exposição à
dessecação, menores variações de temperatura e salinidade e aumento do tempo de
alimentação, corroborando o observado por outros autores (Morgado et al., 1990; McLachlan,
1990, Jaramilo et al., 1993 e Souza & Gianuca, 1995).
Observou-se também que com o aumento das chuvas, o aporte de água doce nas praias
aumenta, promovendo a redução da salinidade e a diminuição das espécies. Durante o período
de seca, a água intersticial torna-se mais salina, maiores densidades de moluscos foram
registradas (Arruda, 2000). No entanto, a salinidade apresentou pouca variabilidade entre os
diferentes ambientes estudados por Arruda (2000).
 Carcinofauna
Perdendo somente para poliquetas e moluscos, a densidade de crustáceos observada no Canal
de São Sebastião é considerada alta (Dexter, 1983; Amaral et al., 2003). Nucci et al. (2001) em
trabalho realizado ao longo de 13 praias do Canal de São Sebastião observaram um total de
2.659 indivíduos que foram divididos em 53 espécies e 25 famílias. Os representantes dos
decápodes foram os mais comuns com 24 espécies e 8 famílias sendo as famílias Xantidae e
Upogebiidae numericamente mais importantes. No entanto, em uma análise comparativa com
outros trabalhos, Nucci et al. (2001) puderam observar que a fauna de crustáceos em zonas
entremarés de praias de areia ao longo do Canal de São Sebastião foi composta por no mínimo
64 espécies (Nucci et al., 2001).
Genofre Netto (1972) notou a presença de crustáceos em abundância na região do Araçá,
próxima à ADA da Marina Pública de São Sebastião.
Nucci et al. (2001) observaram que em ambientes protegidos como o Araçá, os decápodes
dominaram a comunidade de crustáceos, em contraste com a dominância de peracaridas em
praias abertas e expostas a um maior hidrodinamismo. A alta densidade e riqueza de
organismos de crustáceos, observadas por Nucci et al. (2001), e a distribuição e ocorrência de
espécies de poliqueta (Rizzo & Amaral, 2000) foram relacionadas ao enriquecimento orgânico
observado na região.
A disponibilidade de recursos pode definir nichos de indivíduos e até mesmo de populações
(Turra & Leite, 2004). Vergamini & Mantelatto (2008b) consideram altos os valores de
densidade média da população de Panopeus americanus encontrados por eles na região e
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inferem que o Araçá trata-se de uma área com abundância significativa de recursos naturais,
como alimento e espaço. No trabalho de Vasconcelos (2008), foram observados valores de
densidade média semelhantes para Panopeus occidentalis corroborando a hipótese dos
autores Vergamini & Mantelatto (2008b). Ainda de acordo com esses autores, o resultado
contraria as expectativas de se encontrar um número baixo de indivíduos em um ambiente sob
o constante estresse, como no Araçá. Outra espécie observada foi a do tanaidáceo
Kalliapseudes schubartii que teve abundância extremamente alta nesta região (Nucci et al.,
2001).
A região do Araçá apresenta um substrato heterogêneo e rico em matéria orgânica, o que
possibilita, portanto, a coexistência de várias espécies de ermitões. As espécies de ermitões
mais abundantes encontradas são Clibanarius vittatus e Pagurus criniticornis (Arantes, 1994),
sendo a primeira espécie a mais comum na região. Turra et al. (2005a) identificaram a
coexistência dos caranguejos Menippe nodifrons, Panopeus occidentalis e Eriphia gonagra e do
siri azul Callinectes danae com comunidades de ermitões (Turra et al., 2000).
Leite et al. (1998) e Turra & Leite (2002) observaram que os ermitões Clibanarius antillensis e
Pagurus criniticornis, utilizam-se das conchas do gastrópode Cerithium atratum para sua
sobrevivência, relatando a coexistência de espécies na região. Turra & Denadai (2002 e 2003)
verificaram na planície entremarés lodosa do Araçá a coexistência de quatro espécies de
ermitões (Pagurus criniticornis, Clibanarius antillensis, Clibanarius sclopetarius e Clibanarius
vittatus). Vergamini & Mantelatto (2008 a,b) relacionaram a alternância na abundância de
juvenis e adultos de outras espécies à competição por espaço e recursos, considerando a
coexistência entre as populações de Panopeus occidentalis, Panopeus americanus e
Petrolisthes armatus, todas abundantes no Araçá (Miranda & Mantellato, submetido apud
Vergamini & Mantellato 2008b).
O ermitão é um organismo muito conspícuo no canal, especialmente na região do Araçá.
Estudos com esse organismo foram extensivamente realizados na região. Enquanto que BrossiGarcia (1987) descreveram a morfologia pós-embrionária dos estágios de desenvolvimento de
Clibanarius sclopetarius em laboratório fazendo comparação com outras espécies (Clibanarius
vittatus e Clibanarius antillensis) e o de desenvolvimento de Clibanarius vittatus juvenil (BrossiGarcia, 1988) da região do Araçá (CPEA, 2011).
Turra & Leite (2000a) estudam comportamento de agrupamento de ermitão em costão
rochoso do canal de São Sebastião, sendo o Araçá palco da identificação do comportamento
reprodutivo de três espécies de Clibanarius, onde Turra & Leite (2000b) registraram pela
primeira vez a intersexualidade dessas espécies e, onde mais tarde, a função do indivíduo
intersexo pode ser estudada (Turra, 2004). Ainda no Araçá, o comportamento reprodutivo do
ermitão foi registrado (Turra, 2005) e evidências indiretas da existência de hermafroditismo
protândricos desses organismos puderam ser encontradas (Turra, 2007).
O Araçá abriga entre outras, a população de Panopeus occidentalis (Vergamini & Mantelatto,
2008a, b e Vasconcelos, 2008) que reúne características que permitem classificá-la como
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equilibrada e dinâmica. Além disso, apresenta indicativos de população estável, uma vez que a
presença de fêmeas ovígeras e recrutas foram observadas, durante a maior parte do período
do estudo de Vasconcelos (2008).
A espécie norte-americana Upogebia inomissa foi encontrada pela primeira vez em águas
brasileiras por Nucci & Melo (2001). Também foi registrado pelos autores o brachiura do IndoPacífico e Mediterrâneo Nucci & Melo (1999) apresentam em nota a observação de seis novas
ocorrências de crustáceos decápodas na região do Canal de São Sebastião. As consequências
para a fauna nativa da introdução dessas espécies são desconhecidas (Nucci et al., 2001).
Planes marinus é uma espécie de caranguejo tipicamente de localidades do Atlântico e do
Pacifico Oriental. A única espécie do gênero Grapsidae que habitava águas brasileiras era
Planes cyaneus. No entanto, uma segunda espécie, Planes marinus foi registrada por Prado &
Melo (2002) em trabalho realizadas no Araçá. Outra espécie invasora também foi registrada no
canal de São Sebastião, o brachiura Charybdis helleri por Negreiros-Fransozo (1996), estes
autores também observaram fêmeas ovígeras desta espécie o que pode indicar que ela já está
em processo de estabilização Bernadochi et al. (2008) também relataram a ocorrência do
brachiura Charybdis helleri, na praia da Cocanha (Caraguatatuba, SP). Esta espécie de
brachiura (Charybdis helleri) foi relatada pela primeira vez na costa brasileira por Carqueija &
Gouvêa (1996) E segundo Carqueija & Gouvêa (1996) só recentemente invadiram o oeste do
atlântico, provavelmente no fim dos anos 80 através de água de lastro de tanques de óleos.
Isso pode explicar a ocorrência dessas espécies na costa de São Paulo, uma vez que há a
atividade portuária no Canal de São Sebastião.

 Comunidade bentônica de praias arenosas
Os estudos realizados sobre a comunidade bentônica de praias arenosas abordaram os
anelídeos poliqueta, crustáceos, macrofauna total e moluscos. Reis et al. (1996) coletaram e
identificaram um total de 15 espécies de poliquetas e 113 indivíduos na praia do Araçá. Neste
estudo observou-se que poucas espécies se destacaram numericamente, sendo somente 4
representadas por 10 ou mais indivíduos: Heteromastus filiformis, Armandia agilis, Capitella
capitata e Scoloplos sp. Estas espécies compreenderam cerca de 70% dos poliquetas coletados,
sendo as duas primeiras espécies as mais abundantes. Estes autores destacam a presença
marcante de Heteromastus filiformis e Capitella capitata, consideradas indicadoras biológicas
de poluição por efluentes domésticos, o que coincide com aspectos citados nos relatórios
anteriores.
Os estudos sobre crustáceos abrangem a macrofauna carcinológica do Araçá e a
biodiversidade de crustáceos da região entremarés (CPEA, 2011). Além destes estudos, a
composição de espécies de ermitões e a disponibilidade e os padrões de utilização de conchas
de gastrópodes foram estudadas por Leite et al. (1996) em 5 praias continentais do Canal de
São Sebastião, incluído o de Araçá. Dentre 188 ermitões coletados no Araçá pelos autores,
houve predomínio de quatro espécies: Pagurus criniticornis (163 indivíduos); Clibanarius
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vitattus (17); C. sclopetarius (2) e C. antillensis (1), além de 5 indivíduos jovens do gênero
Clibanarius (Castelo-Branco et al., 1996).
Nucci (1998) também relata a ocorrência de P. criniticornis e C. vitattus, além dos siris
Callinectes ornatus, C. danae e os caranguejos Hexapanopeus schmitti e Uca thayeri, o
crustáceo Thalassinidea Upogenia omissa (popularmente conhecida como corrupto) e o
tanaidáceo Kalliapseudes schubarti, a espécie com elevada dominância numérica (1.670
indivíduos). K. schubarti foi abundante nos meses de agosto e setembro, associados ao
período reprodutivo que se intensifica na primavera e verão. É uma espécie considerada
oportunista, distribuída ao longo da região entremarés da praia, relacionada como o tipo de
sedimento, pois sendo tubícola, está adaptada a sedimentos muito finos.
Esta espécie, juntamente com H. schmitti, foi também mais frequente ao longo do período
amostral. H. schmitti tem distribuição restrita ao Atlântico Sul, enquanto que as espécies C.
danae, Uca thayeri e Upogebia omissa estão presentes nas águas quentes da Corrente do
Brasil. Foi registrada também a ocorrência nova para o Brasil de Upogebia inomissa (CPEA,
2011).
Quanto aos moluscos, a fauna de praia do Araçá é pouco estudada. CPEA (2011) destaca as
seguintes espécies de moluscos presentes no Araçá: Cerithium atratum, Tegula viridula,
Anomalocardia brasiliana, Bulla striata, Codakia orbiculata e Semele proficua.
A partir dos estudos supracitados é possível caracterizar a diminuição da diversidade de alguns
dos principais componentes da macrofauna bentônica de praias na Praia do Araçá. Os autores
responsabilizam, principalmente, a poluição por efluentes domésticos, destacando a presença
de espécies indicadoras desta poluição, como o anelídeo poliqueta Capitella capitata (CPEA,
2011).
Nos levantamentos realizados pelo Porto de São Sebastião (CPEA, 2011), foram registradas 26
espécies nas proximidades da ADA pertencentes a quatro filos animais: Nemertinea, Mollusca
Annelida e Crustacea. Os anelídeos foram representados por 13 espécies pertencentes à Classe
Polychaeta e uma à Classe Olygochaeta. Os moluscos, por uma espécie da Classe Gastropoda e
quatro da Classe Bivalvia. Os crustáceos por quatro ordens: Decapoda, Tanaidacea, Isopoda e
Amphipoda. A primeira ordem teve três espécies e as demais, uma espécie cada. O Filo
Nemertinea foi representado por uma única espécie.
Dentre os ambientes estudados, o que apresentou maior densidade de indivíduos/m² foi o
ambiente lamoso do Araçá, onde o tanaidáceo Kalliapseudes schubarti dominou a
comunidade. O ambiente arenoso com cascalho do Araçá também alcançou um alto número
de indivíduos, no entanto, sem dominância de uma espécie em particular. Em seguida, os
ambientes arenosos da Praia Preta, Araçá e Porto Grande, tiveram sua abundância
principalmente atribuída ao poliqueta spionídeo Scolelepis squamata e também ao nereidídeo
Laeonereis acuta, no caso do Araçá (CPEA, 2011).
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Em termos de riqueza, o ambiente mais heterogêneo, constituído por areia com cascalho, foi o
que atingiu o maior número de espécies, seguido pelo ambiente lamoso. Os três ambientes
arenosos tiveram menor número de espécies, sendo o mais rico o Araçá, seguido pelas praias
Porto Grande e Preta (CPEA, 2011).
Os dados aqui levantados evidenciaram que a Região do Araçá possui uma alta diversidade de
espécies, principalmente atribuída a sua alta heterogeneidade ambiental. Foram registradas,
nos três ambientes estudados (areia, areia com cascalho e lama), 24 espécies, pertencentes a
quatro filos animais, enquanto que nos dois ambientes adjacentes (Praia Preta e Porto
Grande), a riqueza foi, respectivamente, de duas e quatro espécies. Uma das espécies mais
abundantes no Araçá, o berbigão Anomalocardia brasiliana, é bastante utilizado como
alimento pela população que vive nas imediações do Araçá. No período de coletas para este
estudo, durante a baixa-mar dos dias 25 e 26 de junho de 2009, observou-se cinco pessoas
coletando esse animal para consumo ou venda (CPEA, 2011).
 Comunidade bentônica de costões rochosos
O termo Costões Rochosos é usado para designar afloramentos de rochas cristalinas
encontrados na interface entre os ambientes terrestres e marinhos. Podem apresentar
diferentes configurações como falésias, matacões e costões verdadeiros, e comportam uma
rica e complexa comunidade biológica, a qual possui importante papel no equilíbrio da região
costeira. Esses ambientes estão sujeitos à ação das ondas, correntes, ventos e das variações da
maré. De acordo com o tempo de exposição ao ar proporcionado pela variação da maré, os
costões são usualmente divididos em três regiões designadas como infralitoral, mesolitoral e
supralitoral. O infralitoral compreende a região sempre recoberta pela coluna de água, o
mesolitoral é a denominação usada para a região sujeita a variações das marés e o supralitoral
é a área que permanece a maior parte do tempo descoberta, sujeita apenas a borrifos de água
(CPEA, 2011).
É estimado que o Estado de São Paulo possua 288 costões rochosos, totalizando 437,1 km. No
Litoral Norte do Estado, a maioria do substrato consolidado disponível é do tipo costão
rochoso, e a região de São Sebastião possui uma das maiores extensões de costão rochoso do
Estado de São Paulo, sendo o equivalente a 55,51 km de área ocupada, 12,7% do total. São
identificados 51 costões diferentes na região. Mais de 70% dos costões do Litoral Norte
ocorrem em ilhas, principalmente a Ilha de São Sebastião, que é a maior ilha costeira do Brasil
(Lamparelli et al. 1998).
Segundo o levantamento secundário realizado pelo Porto de São Sebastião (CPEA, 2011), é
possível observar a ocorrência de 305 espécies nos costões rochosos da região do Canal de São
Sebastião, das quais 60% pertencem ao zoobentos e 40% ao fitobentos. O total de espécies
registrados para essa região corresponde, aproximadamente, ao número indicado por
Lamparelli et al. (1998) para os costões do Litoral do Estado de São Paulo. Dentre o Fitobentos,
o grupo com o maior número de espécies é Rhodophyta (56%), seguido por Chlorophyta (22%),
Phaeophyceae (19%) e Cyanobacteria (2%). Por outro lado, entre o Zoobentos, o grupo com
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maior riqueza de espécies foi Mollusca (29%) seguido por Cnidaria (23%), Briozoa (13%),
Crustacea (12%), Echinodermata (8%), Chordata e Porifera (ambos com 7%) e, por fim,
Annelida (2%).
O mapeamento costeiro realizado por SÃO PAULO (1998) mostra que, em geral, os costões
rochosos do Litoral Norte apresentam as espécies sésseis como crustáceos dos gêneros
Chthamalus (C. proteus e C. bisinuatus) e Tetraclita (T. stalactifera), mexilhões como
Brachidontes (B. darwinianus e B. solisianus) e Perna perna, além da ostra Crasssostrea
rhizophorae. Gastrópodes (caramujos) como os herbívoros vágeis dos gêneros Acmaea,
Fissurella, Siphonaria e Littorina; predadores como Thais e Leucozonia; caranguejos dos
gêneros Pachygrapsus e Eriphia.
A comunidade de algas é composta pelas clorofíceas Ulva, Enteromorpha, Caulerpa e Codium;
as feofíceas Ectocarpus, Padina e Sargassum e as rodofíceas Porphyra, Hypnea, Gigartina e
Acanthophora. São encontradas também as algas dos gêneros Centroceras, Giffordia,
Laurencia, Jania, Calithamnion, Taenioma, Dyctiota e Dasya (CETESB, 1998).
Estudo realizado por Lopes et al. (1997) para o programa de monitoramento de derrames de
óleo em costões rochosos do Canal de São Sebastião, destaca que dentre os 17 costões
(incluindo o de Araçá), os seguintes componentes-chave da comunidade foram amostrados,
por serem representativos: Chthamalus spp (C. bisinuatus e C. proteus), Tetraclita stalactifera e
os mexilhões Brachidontes spp (B. solisianus e B. darwinianus). Conclui o trabalho que não
houve impacto do óleo nessas populações monitoradas após o evento “Tebar V” (ruptura da
tubulação).
Ainda, segundo Oliveira (2003), o número de espécies de hidróides epifiticos observados no
Canal de São Sebastião é elevado quando comparado a outras regiões brasileiras como os
Estados do Paraná (20), Rio de Janeiro (7) e Pernambuco (9), sendo que o número encontrado
ao longo de todo o Estado de São Paulo é de 43 espécies, ou seja, 91% dos hidróides epifíticos
conhecidos para o litoral paulista podem ser encontrados na região do Canal de São Sebastião.
Horta et al. (2001) cita a ocorrência de 243 espécies de macroalgas marinhas no litoral
paulista. Os dados apresentados neste diagnóstico demonstram que 121 espécies dessas algas
ocorrem na região do Canal de São Sebastião, ou seja, 50% do encontrado em todo o Estado
de São Paulo. Dentre os principais grupos dessas algas marinhas, 60% das Phaeophyceae do
litoral paulista são encontradas na região do Canal de São Sebastião. O mesmo se aplica para
57% das Chlorophyta e 45% das Rhodophyta.
 Comunidade bentônica do Canal de São Sebastião
A estruturação de comunidades bentônicas reflete as mudanças naturais (como a
sazonalidade) e diferenças ambientais podem ser confundidas com a poluição introduzida no
meio marinho. Neste caso os diferentes fatores podem ser discriminados através do estudo da
macrofauna em programas de monitoramento, tentando estabelecer a magnitude e a
Rua Paulistânia, 381, 5º andar, cj 51
Vila Madalena - São Paulo - SP
CEP 05440-000 - Brasil
Tel. +55 11 3035-1490

120

Inteligência Territorial
Planejamento Estratégico
Gestão Ambiental
geobrasilis.com.br

distribuição espaço-temporal de impactos, principalmente naqueles ambientes contaminados
por ação antropogênica (CPEA, 2011).
Pires-Vanin et al. (1997) registrou 92 espécies de invertebrados na região do Canal de São
Sebastião, sendo 25 as mais frequentes e numerosas que representaram 95% do número total
de indivíduos amostrados. As espécies dominantes foram: o siri Callinectes ornatus e os
caranguejos Hepatus pudibundus, Persephona punctata, P. lichtensteinii; os ermitões Dardanus
arrosor insignis e Paguristes erythrops; os camarões Penaeus brasiliensis (camarão rosa),
Penaeus schimitti (camarão branco) e Xiphopenaeus kroyeri (sete barbas), Trachypenaeus
constrictus e Pleoticus mulleri; o isopoda (parasita de peixe) Cymothoa excisa; os moluscos
gastrópodes Siratus senegalensis, Strombus pugilis, Cymathium parthenopeum e bivalve
Anadara brasiliana; o ouriço Lytechinus variegatus, a bolacha-da-praia Encope emarginata, as
estrelas-do-mar Luidia clathrata, Luidia senegalensis, L. alternata, Astropecten marginatus, A.
brasiliensis, Echinaster brasiliensis e o ofiúro Ophioderma januarii. Para a área próxima ao
porto e da área da Marina, o siri Callinectes ornatus foi abundante nessa área, assim como
várias espécies de peixes. Em termos de biomassa, a área próxima ao emissário e porto, foi a
que apresentou menor valor durante o inverno. Para as demais áreas do Canal, observou-se a
presença significativa de espécies de interesse comercial como o camarão rosa (P. brasiliensis)
durante o verão e do camarão branco (P. schimitti) e sete- barbas (Xiphopenaeus kroyeri) no
outono.
O total de espécies de macrofauna encontrado por Arasaki (1997) pode ser considerado um
valor elevado, quando comparado com o trabalho realizado por Pires-Vanin (1993) para a
região de Ubatuba. Isto porque a área do canal de São Sebastião (cerca de 70 km²) abrigou 347
espécies, enquanto que para a área compreendida entre a ilha de São Sebastião e a enseada
de Ubatuba Mirim (cerca de 3.800 km²), foram coletadas 424 espécies.
As menores densidades e diversidades obtidas próximas ao emissário do Araçá e ao porto
durante as quatro épocas estudadas por Arasaki et al. (2004) e Muniz & Pires (2000) podem
estar relacionadas com os maiores teores de carbono e nitrogênio orgânicos aí encontrados
que, por sua vez, estão associados às frações mais finas de sedimentos. Essa diminuição nos
locais também foi observada por Heitor (2002). Muito embora o enriquecimento orgânico
promova o aumento do número de espécimes e espécies bentônicas, a relação entre
concentrações máximas de matéria orgânica e valores baixos de densidade e diversidade
parece ser verdadeira, na medida em que fatores adversos para a macrofauna também se
originam dessas altas concentrações.
Tais valores de carbono orgânico (cerca de 1,5%) foram obtidos também no levantamento
realizado entre 1963 a 1965 pelo Laboratório de Hidráulica – EPUSP (CPEA, 2011). Arasaki
(1997) fez algumas considerações sobre a ecologia da macrofauna bentônica na região:
Derramamentos de óleo cru, como o ocorrido em maio de 1994, associado às condições
oceanográficas homogêneas (estratificação térmica da coluna de água), contribuíram para a
diminuição da biomassa nesse período. O aumento de nutrientes, através da entrada da ACAS
na porção norte do Canal, causou o aumento de densidade e biomassa do macrozoobentos.
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Menores valores de biomassa e diversidade, no outono, estiveram associados à presença, em
maior número, de organismos predadores, como: peixes demersais, camarões, siris e estrelasdo-mar (CPEA, 2011).
Nas amostragens realizadas pelo Porto de São Sebastião (CPEA, 2011), próximos da área da
Marina, foram coletados 1.691 indivíduos de macrofauna bentônica, sendo que 59,7%
pertencem à Classe Polychaeta. Predominância comum em sedimentos não consolidados do
Canal e em outras áreas do oceano mundial.
O segundo grupo mais abundante foi o e crustáceos, perfazendo com 27% das ocorrências
(457 indivíduos), seguido de Mollusca (6,9%) e Ophiuroidea (1,2%). Em conjunto, outros táxons
(Oligochaeta, Echiura, Sipuncula, Nemertinea, Priapulida, Enteropneusta e Anthozoa)
contribuíram com 5% dos indivíduos da comunidade bêntica amostrada (CPEA, 2011).
Nas campanhas de 2003 e 2004 verificaram-se densidades mais elevadas nas regiões Sul e
Norte do Canal e variações temporais na composição de espécies mais abundantes não foram
muito notáveis. Quanto a diversidade nessas campanhas, observou-se que ao maiores valores
sempre estavam atrelados às estações constituídas por sedimento mais arenoso. As estações
de sedimentos mais grossos, formado pela região Norte. Na campanha realizada em agosto de
2007, foram encontrados 540 indivíduos. Do total, 57% pertenciam à classe Polychaeta e os
demais grupos importantes em termos de abundância foram os Echinodermata (21%),
Crustácea (12%) e Molusca (7%). O mesmo padrão de dominância (Polychaeta) foi encontrado
nas coletas de fevereiro de 2008.
 Ictiofauna
Em uma análise da diversidade de peixes em escala global, Froese e Pauly (2008) indicam a
existência de 3.148 espécies de peixes no Brasil (885 marinhas e estuarinas). Apesar de este
número ser relevante, a fauna brasileira de peixes marinhos ainda não é completamente
conhecida, conforme enfatizado por Menezes et al. (2003), que registram a ocorrência de
1.297 espécies marinhas e estuarinas. Castro e Menezes (1998) destacam que, embora a
ictiofauna marinha do Estado de São Paulo seja mais bem conhecida do que a de água doce,
esse conhecimento diz respeito, principalmente, às espécies demersais (associadas ao
substrato) da plataforma continental.
Particularmente o Estado de São Paulo abriga cerca de 30% das espécies de peixes conhecidas
no país, das quais em torno de 65% são marinhas ou estuarinas (Castro e Menezes, 1998).
Quanto à diversidade, o “Catálogo de Peixes Marinhos do Brasil” (Menezes et al., 2003) e
outras publicações mais recentes, o número de espécies chega a aproximadamente 650.
Essas espécies pertencem a 34 ordens e 165 famílias e ocorrem em uma área de transição
faunística sob a influência das águas quentes da Corrente do Brasil e das águas frias derivadas
da Corrente das Malvinas. Merece destaque o fato de que cerca de 10% dessas espécies são
endêmicas, sendo a grande maioria de hábito demersal (CPEA, 2011).
Os fundos consolidados na forma de costões rochosos, tanto junto ao continente como em
ilhas, e de parcéis, além de algumas regiões estuarinas de porte, estendem-se com as mesmas
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feições desde o Estado do Rio de Janeiro até Santa Catarina. Por sua vez, as variáveis
hidrológicas nela atuantes também se comportam de modo relativamente uniforme, não
constituindo, dentro da área, barreira notável que limite a distribuição dos peixes. Em outras
palavras, dada a relativa uniformidade de ambientes ao longo da costa, a constituição da fauna
marinha de peixes dessa extensa região da plataforma também varia pouco (FF, 2019).
A diversidade de peixes nas proximidades da ADA pode ter sido influenciada pela degradação
generalizada da zona costeira, pelo colapso de importantes estoques pesqueiros, proliferação
de doenças que afetam recifes e aumento da poluição na praia, que representam níveis de
ameaça às espécies (CPEA, 2011).
Outro fator impactante identificado ao longo de toda a costa brasileira, inclusive no Estado de
São Paulo, é a captura de peixes marinhos por aquaristas amadores e profissionais, também
por meio de pesca esportiva e, principalmente, pela comercial que abrange frotas com
diferentes características (artesanal e industrial) (CPEA, 2011).
De acordo com o Estudo de Impacto Ambiental do Porto de São Sebastião (CPEA, 2011), foram
registradas apenas 28 espécies de ictiofauna nas proximidades da ADA, dentre elas algumas
congenéricas, como duas espécies de linguado (Citharicthys arenatus e Citharicthys macrops),
duas espécies de micholede-areia (Diplectrum formosum e D. radiale) e três de carapicú
(Eucinostomus argenteus, E. gula e E.melanopterus). A espécie mais frequente levantada neste
estudo foi D. radiale, identificada em todos os cinco pontos e a segunda mais abundante
considerando o total (110 indivíduos).
As espécies mais abundantes de peixes foram o cangauá, Ctenosciaena gracilicirrhus, o
michole da areia, Diplectrum radiale, o carapicu, Eucinostomus melanopterus representando
52,5%, 14,4% e 4,8% da captura, respectivamente (CPEA, 2011).
Com relação à estrutura trófica, CPEA (2011) descreve que as espécies principais foram
compartimentadas em três grupos: 1- comedoras de peixes e/ou crustáceos pelágicos (goete,
Cynoscion jamaicensis); 2- Comedoras de invertebrados bentônicos e peixes (Ctenosciena
gracilicirrhus; Menticirrhus americanus; Dasyatis guttata; Gymnura altavela; Citharichthys
arenatus); 3- Comedoras de poliquetas, ofiuróides e crustáceos (Dactylopterus volitans;
Eucinostomus argenteus; Eucinostomus gula; Eucinostomus melanopterus; Orthopristis ruber;
Prionotus punctatus).

 Mamíferos Marinhos
Como ocorre com grande parte da fauna e da flora, o Brasil também se destaca pela
biodiversidade de espécies de mamíferos marinhos que podem ser encontradas ou que já
foram reportadas em suas águas territoriais. Ao todo temos registrado um total de 46 espécies
de cetáceos, 7 de pinípedes, 2 de peixes-boi, e 2 de lontras, representando, respectivamente,
53%, 20%, 50%, e 20% do total de espécies conhecidas de cada grupo (IBAMA, 2001; Santos et
al., 2003; Siciliano & Santos, 2003; Souza et al., 2005).
Das duas ordens que passam 100% de suas vidas em meio aquático (cetáceos e sirênios),
temos metade ou mais da metade das espécies mundialmente conhecidas reportadas em
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nossas águas. Com relação aos pinípedes, por ser um grupo formado por espécies
preferencialmente distribuídos em ambientes temperados, sub-temperados, sub-polares e
polares, a tendência é que um país tropical e sub-tropical como o Brasil não seja o local mais
adequado para se encontrar biodiversidade de focas, lobos e leões-marinhos. Das sete
espécies aqui registradas, apenas uma forma colônias no sul do Brasil, que é o leão-marinhodo-sul, Otaria flavescens. As seis espécies remanescentes surgem esporadicamente nos meses
de inverno quando são trazidas por correntes de águas frias endereçadas ao nosso litoral. São
elas: o lobo-marinho-do-sul (Arctocephalus australis), o lobo-marinho-Antártico (Arctocephalus
gazella), o lobo-marinho-subantártico (Arctocephalus tropicalis), a foca-leopardo (Hydruga,
leptonyx), a foca-caranguejeira (Lobodon carcinophagus) e o elefante-marinho-do-sul
(Mirounga leonina). No caso das lontras e ariranhas, temos registros de duas espécies
reportados em ambientes de água doce continentais na Amazônia, no Pantanal e no sudeste
do Brasil, além de registros efetuados ambientes estuarino-lagunares no sudeste e no sul do
Brasil (IBAMA, 2001).
Dos mamíferos marinhos anteriormente mencionados, os sirênios e os ursos polares nunca
foram (e certamente não serão) notificados na costa paulista. Os pinípedes esporadicamente
são observados nos meses de inverno e de primavera (Alvarenga et al., 1998). Há registros de
lontras em rios e estuários em alguns trechos da costa (IBAMA, 2001). Os cetáceos são os
mamíferos marinhos mais comumente encontrados, tanto como residentes anuais, quanto
como visitantes constantes de inverno e verão durante suas migrações de misticetos para as
águas quentes de nossa costa para reprodução (ver Siciliano, 1997; Santos et al., 1998;
Schmiegelow & Paiva-Filho, 1989; Ramos et al., 2001; Santos et al., 2001a;b; Santos et al.,
2002a;b; Moreno et al., 2005; Santos & Netto, 2005; Santos et al., 2009a;b; Santos & Ditt, em
prensa)
Os registros dos cetáceos na costa paulista datam do período colonial quando quatro
armações de caça à baleia foram instaladas na Ilha do Bom Abrigo, no litoral sul, na praia do
Góes em Santos, em Bertioga, e em Ilha Bela na Ponta das Canas, no litoral norte (Ellis, 1969).
Baleias-francas e cachalotes foram listados como alvos da pesca no período colonial no litoral
do Estado de São Paulo. As armações operaram até o início do século XIX em pequena escala,
quando foram desativadas. Nos dias de hoje é possível encontrar algumas estruturas históricas
remanescentes daqueles empreendimentos nos quatro pontos listados. Anos mais tarde
tivemos a documentação de registros de bordo de operações de navios norte-americanos de
caça à baleia atuando na costa brasileira (Townsend, 1935). Baleias-franca foram caçadas entre
os anos de 1785 e 1913 e cachalotes entre 1761 e 1920 pelas embarcações norte-americanas
que atuavam na costa sul-americana. Alguns registros de caça da baleia-jubarte estão incluídos
nos diários de bordo dessas embarcações. Das espécies mencionadas, sabe-se que os
cachalotes foram amplamente caçados na costa paulista onde ocorriam em grande
abundância, tornando raras as notificações recentes.
Juntamente a esses registros históricos, somam-se apenas alguns trabalhos científicos que
relatam a ocorrência de cetáceos na costa paulista entre os anos de 1900 e 2009, totalizando
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26 (68%) das 38 espécies de cetáceos conhecidas na costa brasileira, a saber: os misticetos
baleia-fin, Balaenoptera physalus, baleia-sei, B. borealis, baleia-de-Bryde, B. edeni, baleiaminke-anã, B. acutorostrata, baleia-minke-Antártica, B. bonaerensis, baleia-jubarte,
Megaptera novaeangliae, baleia-franca-austral, Eubalaena australis, e os odontocetos
cachalote, Physeter macrocephalus, cachalote-pigmeu, Kogia breviceps, cachalote-anão, K.
simus, baleia-bicuda-de-Arnoux, Berardius arnuxii, baleia-bicuda-de-Gervais, Mesoplodon
europaeus, baleia-bicuda-de-True, Mesoplodon mirus, orca, Orcinus orca, orca-pigméia, Feresa
attenuata, baleia-piloto-de-peitorais-curtas, Globicephala melas, baleia-piloto-de-peitoraislongas, G. macrorhynchus, golfinho-comum-de-rostro-longo, Delphinus capensis, golfinho-dedentes-rugosos, Steno bredanensis, golfinho-nariz-de-garrafa, Tursiops truncatus, golfinhopintado-do-Atlântico, Stenella frontalis, golfinho-listrado, S. coeruleoalba, golfinho-rotador, S.
longirostris, golfinho-de-peron, Lissodelphis peronii, boto-cinza, Sotalia guianensis e toninha,
Pontoporia blainvillei (Geise & Borobia, 1987; Schmiegelow & Paiva-Filho, 1989; Weil et al.,
1995; Lodi et al., 1996; Zerbini et al., 1996; Santos, 1997; Siciliano, 1997; Zerbini & Santos,
1997; Muñoz-Hincapie et al., 1998; Santos et al., 1998; Ramos et al., 2001; Santos et al.,
2001a;b; Rosas et al., 2002; Santos et al., 2002a;b; Siciliano & Santos, 2003; Siciliano et al.,
2004; Moreno et al., 2005; Santos & Netto, 2005; Souza et al., 2005; Santos et al., 2009a;b;
Santos & Ditt, em prensa).
De todas essas espécies, é importante destacar que o boto-cinza e a toninha ocorrem
anualmente em águas costeiras. O boto-cinza tem preferência pelo uso de baías e estuários
protegidos, e a toninha se encontra ao longo de toda a costa logo após a zona de arrebentação
das ondas, alcançando águas de aproximadamente 30 metros de profundidade. Além dessas
duas espécies, o golfinho-nariz-de-garrafa, o golfinho-pintado-do-Atlântico e o golfinhocomum-de-rostro-longo são comumente encontrados em águas próximas às ilhas costeiras do
Estado (exemplos: Queimada Grande, Lage de Santos, Alcatrazes, Ilha Vitória). Os elevados
números de avistamentos efetuados por operadoras de mergulho que atuam nas ilhas do
litoral norte paulista, aliado ao banco de dados de encalhes dessas espécies, mostra que as
mesmas ocorrem durante todo o ano em nossa costa. Na última década alguns avistamentos
de orcas têm sido comuns, principalmente no litoral norte do Estado. Entretanto, estudos
conduzidos em médio e longo prazo com as espécies costeiras ainda são escassos em função
da falta de tradição deste país no que se refere ao desenvolvimento de estudos de cetáceos
em águas costeiras abertas. Das espécies de baleias, na última década tem sido comum
observar a ocorrência da baleia-de-Bryde nos meses de verão e do outono na costa paulista,
assim como da baleia-franca-austral nos meses de inverno e primavera. A baleia-de-Bryde tem
sido registrada em alta incidência de encalhes quando comparada às outras espécies de
misticetos (Siciliano et al., 2004). No tocante às informações obtidas em ambiente natural, tem
sido comum observá-las no setor entre a Ilha da Queimada Grande, a Laje de Santos, a Ilha
Vitória, até a porção sul do Estado do Rio de Janeiro. Em muitas ocasiões essas baleias têm
sido observadas se alimentando. Com relação à baleia-franca-austral, as informações recentes
mostram um aumento do número de encalhes de filhotes e de avistamentos de pares “mãefilhote” nas proximidades da Ilha do Bom Abrigo, no sul do Estado de São Paulo, assim como
no recortado litoral norte do Estado onde a espécie encontra baías protegidas (Santos et al.,
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2001b). Nessas baías as evidências têm mostrado que a espécie deve utilizar a porção norte do
Estado de São Paulo para gerar seus filhotes e amamentar os mesmos antes do processo de
migração às áreas de alimentação nas altas latitudes.
No caso das ocorrências esporádicas dos pinípedes, as sete espécies anteriormente
mencionadas já foram notificadas no litoral paulista (Alvarenga et al., 1998). As mais
comumente reportadas nos meses de inverno e primavera são os lobos-marinhos-do-sul
(Arctocephalus australis). Com colônias localizadas na Argentina (principalmente) e no
Uruguai, geralmente muitos filhotes que não têm o domínio total da capacidade de natação e
que se aventuram em águas mais afastadas da zona de arrebentação acabam sendo trazidos
pela corrente das Malvinas que tem influência mais expressiva na costa brasileira nos meses
de inverno (Emílsson, 1961; Lino, 1985; Matsuura, 1986). As demais espécies foram reportadas
em menores ocasiões ao longo de todo o litoral
Por fim, nos caso das lontras os poucos estudos conhecidos estão concentrados em áreas de
rios e estuarinas, principalmente no Vale do Ribeira, no sul do Estado. Esses mamíferos não se
aventuram em águas costeiras, agregando-se geralmente no leito de rios estuário adentro.
Pelas suas feições características, o litoral norte tem sido historicamente utilizado por
mamíferos marinhos, principalmente pelos cetáceos. Suas baías recortadas recebem visitações
de botos-cinza ao longo de todos os meses do ano, as áreas próximas às zonas de
arrebentação abrigam as toninhas também ao longo de todo o ano, toda a porção entre a
costa e as ilhas paulistanas é conhecida por abrigar golfinhos-pintados-do-Atlântico, golfinhosnariz-de-garrafa e golfinhos-comuns-de-rostrolongo, mais recentemente as avistagens de
orcas têm sido comuns nessas mesmas áreas, as baleiasfrancas têm sido comumente avistadas
em repouso com seus filhotes nos meses de inverno e primavera, e a baleia-de-Bryde é
comumente observada pela costa entre os meses do verão e do outono. Com exceção da
baleia-franca, que no norte do Estado de São Paulo procura baías protegidas para gerar seu
filhote, amamentá-lo e descansar, as demais espécies encontram alimento em abundância em
águas de alta produtividade biológica. Assim é possível considerar tais águas como uma
importante área de berçário e desenvolvimento de ao menos sete espécies de cetáceos. Em
paralelo, o litoral norte paulista se encontra na rota migratória da baleia-jubarte geralmente
rumo a águas mais quentes do litoral baiano.
Pelos registros da caça à baleia no período colonial, e dos encalhes nos últimos 20 anos, é
sabido que a região costeira paulista faz parte de um importante corredor da rota migratória
das baleias franca, jubarte, e minke-anã. As demais espécies de misticetos (baleia-fin, sei e
minke-Antártica) migram em águas mais afastadas da costa, sendo os eventos de encalhes das
mesmas na costa mais raros.
Focas, lobos e leões-marinhos também têm sido observados esporadicamente no litoral norte
paulista (Alvarenga et al., 1998). Com as experiências adquiridas ao longo do tempo, tem sido
comum o procedimento de se isolar a área onde esses mamíferos foram notificados vivos no
litoral norte para que eles possam repousar e, possivelmente, retornar às águas frias quando
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diminuir a força das correntes frias do inverno. Casos interessantes foram observados em São
Sebastião quando uma foca-caranguejeira em 2003 e um elefante-marinho em 2005 passaram
algumas semanas repousando em praias e em costões rochosos locais, não sendo mais
reportados posteriormente nem vivos, nem mortos. É possível que os mesmos tenham
retornado para o sul do continente.

4.2.3. Unidades de Conservação
O município de São Sebastião e Ilhabela possuem 11 Unidades de Conservação, sendo sete de
Uso Sustentável e quatro de Proteção Integral, de acordo com a consulta realizada no Cadastro
Nacional de Unidades de Conservação (CNUC/MMA, 2019) e apresentado no EIA/Rima do
Porto de São Sebastião (CPEA, 2011):




Grupo de Uso Sustentável:
o Área de Proteção Ambiental Marinha do Litoral Norte (APAMLN);
o Área de Proteção Ambiental Baleia Sahy;
o Área de Proteção Ambiental Ilhota de Itassussé;
o Área de Proteção Ambiental Marinha de São Sebastião (APA Alcatrazes);
o Área de Relevante Interesse Ecológico de São Sebastião (ARIE São Sebastião);
o Reserva Particular de Patrimônio Natural Rizzieri (RPPN Rizzieri);
o Reserva Particular de Patrimônio Natural Toque Toque Pequeno (RPPN Toque
Toque Pequeno).
Grupo de Proteção Integral:
o Estação Ecológica Tupinambás (EE Tupinambás);
o Parque Estadual Serra do Mar (PESM);
o Parque Estadual Ilhabela (PE Ilhabela);
o Refúgio de Vida Silvestre do Arquipélago de Alcatraz (RVS Arquipélago de
Alcatraz).

A área do empreendimento, especificamente, não está localizada sobre qualquer tipo de
Unidade de Conservação, seja do âmbito federal, estadual ou municipal. As unidades mais
próximas são apresentadas na Figura 4.2.3-1 e descritas abaixo:
o
o
o
o

APA Marinha do Litoral Norte (Setor Alcatraz);
Parque Estadual da Serra do Mar (Núcleo São Sebastião);
Parque Estadual de Ilhabela; e,
Área de Relevante Interesse Ecológico São Sebastião.

Cumpre destacar que, apesar de não estar inserido em UCs, a área abrange a Zona de
Amortecimento do PE Ilhabela, especificamente na parte marinha, Setor Canal de São
Sebastião 2 (SCSSM2), conforme Figura 4.2.3-2.
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Figura 4.2.3-1: Unidades de Conservação próximas da área do empreendimento.
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Figura 4.2.3-2: Zoneamento do Plano de Manejo do PE Ilhabela em relação a área do
empreendimento (localização aproximada em vermelho).

Fonte: Plano de Manejo do PE Ilhabela, 2015.

Dentre as diretrizes apresentadas para esta zona no Plano de Manejo do PE Ilhabela (2015),
destaca-se:





As estruturas náuticas deverão estar de acordo com as normas especificas definidas
nos setores do Zoneamento Marinho apresentado no plano, sendo que seu processo
de licenciamento deverá considerar alternativas locacionais e tecnológicas
ambientalmente mais adequadas;
Empreendimentos portuários deverão necessariamente elaborar e incluir o órgão
gestor da UC em planos de emergência;
Não permite a emissão de autorização ou licença a quaisquer obras, empreendimentos
ou atividades sem prévia autorização do órgão gestor.

Neste sentido, conclui-se que o processo de licenciamento ambiental da Marina Pública de São
Sebastião requer a autorização do órgão gestor do Parque Estadual da Ilhabela e o
atendimento das normas específicas do Zoneamento Marinho.
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4.2.4. Áreas Prioritárias do Projeto Biota/FAPESP
De acordo com a avaliação realizada sobre os mapas desenvolvidos pelo Projeto Biota/FAPESP
(2008), é possível concluir que a região onde se pretende instalar a Marina Pública de São
Sebastião não apresenta importância significativa para a criação/ampliação de Unidades de
Conservação, nem mesmo para o incremento da conectividade.
No mapa de Áreas Prioritárias para Criação/Ampliação de Unidades de Conservação, o
fragmento de vegetação mais próximo do empreendimento está aproximadamente 2,0 km e é
classificado com baixa prioridade (16%).
Em relação às Áreas Prioritárias para Incremento da Conectividade, o local do
empreendimento não apresenta classificação. A porção mapeada pelo Projeto Biota/FAPESP
(2008) e mais próxima da ADA encontra-se a 500 metros de distância e é classificada como
Nível 1 de prioridade, em uma escala que varia de 0 a 8.

4.2.5. Outros Espaços Territoriais Especialmente Protegidos
Os Outros Espaços Territoriais Especialmente Protegidos são aqueles que, de alguma forma,
implicam em restrições ou impedem a implantação do empreendimento, tais como: Áreas de
Proteção e Recuperação de Mananciais (APRM), Reserva Legal e Áreas de Preservação
Permanente (APPs).
Em consulta realizada no DataGEO e Sistema de Cadastro Ambiental Rural (SiCAR, 2018), que
integram as bases territoriais de informações ambientais do Estado de São Paulo, não foram
identificadas APRMs, Reservas Legais e APPs na área em estudo.

Meio Socioeconômico
O diagnóstico do meio socioeconômico considerou o levantamento do uso e da ocupação do
solo atual, das leis de ordenamento territorial estadual, infraestrutura existente, patrimônios
histórico-culturais, e comunidades tradicionais.
Para tal, foram utilizados os registros disponíveis em instituições oficiais e tecnicamente
reconhecidas, como:
 Mapeamento da Cobertura da terra do Estado de São Paulo – escala 1:100.000
(CPLA/SMA, 2010);
 Zoneamento Ecológico-Econômico do Litoral Norte (CPLA/SMA, 2017);
 Prefeitura Municipal de São Sebastião;
 Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES;
 Secretaria de Educação do Estado de São Paulo;
 Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo;
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Projeto Litoral Sustentável (Instituto Polis);
Plano Municipal de Saneamento Básico;
Departamento de Estradas de Rodagem (DER);
Relatórios da PETROBRAS;
Fundação SEADE;
Lista de bens tombados pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional –
IPHAN;
 Lista de bens tombados pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico,
Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo – CONDEPHAAT;
 Terras e comunidades indígenas certificadas, disponíveis na webpage da Fundação
Nacional do Índio – FUNAI;
 Terras e comunidades quilombolas certificadas e em processo de certificação,
consulta realizada na webpage da Fundação Cultural Palmares.
A seguir, são apresentados os resultados obtidos para cada tema.

4.3.1. Uso e Ocupação do Solo
 Histórico da Ocupação na AII e AID
No período colonial brasileiro, a Área de Influência Indireta (AII), a atual região do Litoral Norte
paulista pertencia à capitania de São Vicente, a maior das dez concedidas por D. João III e a
primeira a ser povoada a partir de 1532. As vilas surgiram nas planícies de sedimentação
marinha, onde se encontrava um curso d'água, favorecendo a agricultura de subsistência e a
pecuária. Juntamente com a pesca e coleta, estas foram as atividades de maior relevância
praticadas na região até o século XIX.
A população local nestes primeiros séculos de colonização era predominantemente indígena,
contando com número reduzido de colonos portugueses e jesuítas. Os conflitos entre
indígenas e colonizadores resultaram no primeiro fato histórico de grande porte na região, a
Confederação dos Tamoios (palavra que significa “os mais antigos da terra”), iniciada na aldeia
de Iperoig, onde atualmente se localiza Ubatuba.
Esta aldeia pertencia aos índios tupinambá, os primeiros habitantes da região, que viviam em
paz com os índios tupiniquim até a chegada dos colonos portugueses e posteriormente
franceses. Os índios tupiniquim se aliaram aos colonos e os tupinambá de Iperoig se
organizaram para defender a terra, formando a Confederação dos Tamoios, em 1563.
Os jesuítas Manoel da Nóbrega e José de Anchieta partiram de São Vicente com destino a
aldeia de Iperoig com missão de pacificar os índios. Como os Confederados Tamoios
desconfiaram da palavra dos portugueses, Anchieta ficou preso durante vários meses,
enquanto Nóbrega voltou a São Vicente para finalizar o Tratado de Paz que passou a figurar na
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História do Brasil como "A Paz de Iperoig", que foi o primeiro tratado de paz firmado nas
Américas.
Os povoados que deram origem aos municípios de Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e
Ubatuba tiveram origem neste mesmo século XVI. A aldeia de Iperoig foi elevada a Vila em
1637, com o nome de Exaltação à Santa Cruz do Salvador de Ubatuba. Durante o século XVII, a
produção agrícola cresceu e a baía de Ubatuba se transformou no mais movimentado porto da
Capitania de São Vicente. Durante o século XIX, graças ao Porto, a arrecadação do município
por três anos superou a da capital São Paulo.
São Sebastião (Área de Influência Direta - AID) também apresentou desenvolvimento relevante
no século XVII, quando o local contava com dezenas de engenhos de cana de açúcar. A
emancipação político-administrativa de São Sebastião ocorreu em 1636. O município recebeu
este nome em homenagem ao santo do dia em que passou ao largo da ilha de São Sebastião,
hoje Ilhabela, a expedição de Américo Vespúcio: 20 de janeiro de 1502.
O porto local, de grande calado natural, era utilizado para o transporte de mercadorias pelos
navios que faziam o transporte do ouro das Minas Gerais e, também, por piratas e
contrabandistas. Na metade do século XIX a região tinha fazendas, onde 2.185 escravos
produziram 86 mil arrobas de café no ano de 1854.
Os primeiros colonos se estabeleceram em Ilhabela em 1608, às margens do canal do ToqueToque, atual canal de São Sebastião. A principal atividade exercida pelos colonos era o plantio
da cana e a produção de açúcar, utilizando exclusivamente mão-de-obra escrava, assim como
ocorrido em São Sebastião.
O aumento significativo da população na ilha de São Sebastião viria a ocorrer somente na
segunda metade do século XVIII, ocasião em que um pequeno povoado começou a ser
formado onde hoje se localiza o centro turístico de Ilhabela. A ocupação foi elevada à categoria
de Vila em 1805, chamando-se Vila Bela da Princesa, em homenagem à Princesa da Beira, irmã
de Dom Pedro I.
Desde o início da colonização, o Litoral Norte ressentia-se da falta de comunicações com o
Planalto, situação que apresentou melhoras a partir do início do século XIX, por exemplo, com
os caminhos do padre Dória, ligando São Sebastião ao reverso da Serra, e o de Ubatuba a São
Luiz do Paraitinga. A abertura desses caminhos foi estimulada por um novo produto, o café,
sobressaindo-se Ubatuba e São Sebastião em seu cultivo e exportação.
São Sebastião e Ubatuba entraram em declínio quando, a partir de 1867, inaugurou-se a
ferrovia entre São Paulo e Santos. Em 1877 definiu-se a ligação ferroviária entre São Paulo e
Rio de Janeiro. Estes novos acessos aumentaram a saída de mercadorias, sobretudo café, pelo
porto de Santos, levando ao declínio dos portos locais.
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Em São Sebastião, muitas iniciativas visavam ligar o Litoral ao Planalto por ferrovia. Ubatuba
chegou a construir parcialmente uma ferrovia, com tecnologia francesa. Porém, estas não
chegaram a consolidar-se.
Este declínio refletiu-se na economia de todo o Litoral Norte, onde passam a predominar a
pesca artesanal e a agricultura de subsistência, com pequenas roças de mandioca, feijão e
milho, características das comunidades caiçaras isoladas mesmo nos dias de hoje.
A população destes municípios apresentou redução no início do século XX, causada pela
estagnação econômica que levou muitos moradores a emigrarem. Esta situação só reverteu-se
com o desenvolvimento turístico e a melhoria das estradas, a partir dos anos 1960.
Nos anos 1940, implantou-se a infraestrutura portuária e nos anos 60 a Petrobras instala o
Terminal Marítimo Almirante Barroso/TEBAR, com capacidade de atracagem para navios de
até 400.000 toneladas. Esses fatores tornaram-se decisivos para a retomada do
desenvolvimento econômico.
O Litoral Norte paulista conservou grande parte de sua paisagem primitiva até a abertura da
rodovia Rio-Santos (BR101) em 1975, que foi fundamental para a mudança verificada em todo
o Litoral Norte, com rápido desenvolvimento do turismo.
Os municípios cresceram aceleradamente através da construção de residências de veraneio
por moradores das classes média e alta do Planalto paulista, com consequente aumento de
atividades como comércio, serviços, construção civil etc. O Litoral Norte começou a receber
um grande afluxo de migrantes oriundos de diversos Estados brasileiros, em forma de um
crescimento urbano desordenado, que levou a diversos problemas na oferta de infraestrutura
e nas condições ambientais, que em grande maneira perduram ainda hoje.
 Caracterização do Uso e Ocupação na AID e ADA
A ocupação urbana na AID (município de São Sebastião) acontece de forma linear e
heterogênea ao longo do eixo estruturador, a rodovia SP-055. Esta via, de caráter regional e
local, funciona como único meio de conexão entre São Sebastião e os municípios vizinhos. A
SP-055 centraliza, portanto, todos os fluxos e escalas de transporte da região, como
automóveis de passeio de residentes do município e veranistas, ônibus de transporte urbano e
intermunicipal, caminhões com carga de abastecimento do mercado local e de transporte de
insumos do porto. Além disso, todo o fluxo destinado ou proveniente de Ilhabela também tem
como única conexão essa mesma rodovia.
No que diz respeito à expansão da malha urbana, observa-se que, assim como em processo
similar às cidades do litoral paulista, a SP-055/BR-101 de modo geral divide padrões de
ocupação distintos e complementares entre si. Na faixa entre a rodovia e o mar (costa),
encontram-se condomínios, loteamentos de veraneio e empreendimentos turísticos, enquanto
na faixa entre a rodovia e a serra do mar (sertão) estão predominantemente os bairros
habitacionais e comerciais de população fixa.
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Contudo, como caracterizado acima, não se trata de uma faixa urbanizada homogeneamente.
Conforme o meio físico vai alternando entre planícies e costões, a ocupação varia também. E é
basicamente nessas planícies, conformadas por anfiteatros naturais e praias, onde estão as
principais manchas urbanas. Ou seja, conforme o terreno permite, as ocupações vão surgindo
e se “plugando” à SP-055.
Com o esgotamento dos terrenos das planícies, as novas ocupações – independentemente do
padrão – passam a invadir áreas frágeis e/ou protegidas do ponto de vista ambiental. O padrão
observado nesse caso é a utilização das cumeeiras e fundos de vale como eixos de penetração
dessas novas ocupações em terrenos naturais.
Esse mecanismo de expansão das áreas urbanizadas gera uma corrida constante por parte do
poder público para suprir as crescentes demandas de infra-estrutura e serviços dos bairros da
cidade. As novas ocupações, principalmente as de baixo padrão, surgem como localidades
precárias e ao longo do tempo o poder público, pouco a pouco, passa a consolidar – e dessa
forma legitima – o processo descrito.
Os mecanismos que consolidam as novas ocupações se dão por meio do provimento de
infraestrutura (abastecimento, rede de esgoto, rede elétrica, pavimentação das vias, etc.) e da
implantação de equipamentos públicos. Os equipamentos públicos são distribuídos conforme
a demanda, privilegiando assim os bairros com maior densidade populacional. Assim, se
reforça a importância do centro da cidade e consolidam-se os chamados sub-centros (Enseada,
Maresias e Boiçucanga).
No bairro Centro, mais próximo do empreendimento, estão concentrados as secretarias e
departamentos do poder executivo municipal, bem como órgãos de esfera estadual e federal
que atuam na região, como IBAMA, DEPRN, CETESB, PETROBRÁS, CDSS entre outros. No
Centro estão os principais equipamentos de saúde do município, como o hospital das clinicas e
a unidade de saúde do trabalhador e os principais equipamentos culturais, como o centro
histórico, biblioteca pública e o parque do aterro. No bairro Industrial estão o porto público e o
TEBAR e a extensão de departamentos da prefeitura, localizados na Av. Antônio Januário
Nascimento, que divide este bairro com o Centro.
A Área Diretamente Afetada (ADA), por sua vez, abrange o Oceano Atlântico e aterros
hidráulicos como é possível observar no Mapa de Uso e Cobertura da Terra do Estado de São
Paulo, produzido na escala 1:100.000 (CPLA/SMA, 2010) e apresentado na Figura 4.3.1-3, bem
como na Carta Náutica da Marinha (Figura 4.3.1-4) e cartas topográficas.
Nota-se, no entanto, que a Área Molhada prevista para a implantação do empreendimento
abrange um píer utilizado para a contemplação da paisagem estabelecida no Canal de São
Sebastião, e que será substituído pelo píer previsto no projeto, melhor estruturado e com
maiores benefícios aos usuários e à população. Também na área do empreendimento, foram
visualizadas pequenas embarcações e rebocadores ancorados (Figura 4.3.1-1), que buscam
locais protegido das correntes marítimas e fora das rotas de navegação que existem no Canal.
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Figura 4.3.1-1: Registro fotográfico das embarcações ancoradas na área do empreendimento.

Fonte: Geo Brasilis, 2018.

Na Área Seca – Alternativa 01 ocorre um espaço recém-urbanizado e que contempla
equipamentos públicos de lazer, turismo, esporte e cultura, denominado de praça do aterro ou
praça da rua da praia. Esta, assim como descrito anteriormente, foi criada através de aterro,
com declividades mínimas para o escoamento das águas pluviais, e apresenta uma cobertura
vegetal predominantemente composta por indivíduos e agrupamentos arbóreos com funções
paisagísticas. As poucas edificações existentes nesta área limítrofe são quiosques, o Centro de
Informações Turísticas, a Guarda Civil Municipal, anfiteatro, e dentre outros equipamentos
listados no item específico deste relatório (Capítulo 4.3.6. Equipamentos Públicos).
Na via que dá acesso ao empreendimento, a Avenida Doutor Altino Arantes, é possível
observar um grande apelo turístico, com calçadas largas e vias bem conservadas, iluminação,
elevado número de vagas para estacionamento de veículos, arborização, jardinagem,
comércios, restaurantes, bares, sorveterias, livrarias, e outros estabelecimentos em
edificações tradicionais (Figura 4.3.1-2).
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Figura 4.3.1-2: Imagem das ocupações no entorno da Avenida Doutor Altino Arantes.

Fonte: Geo Brasilis, 2019.
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Figura 4.3.1-3: Cobertura e Uso da Terra na área do empreendimento.
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Figura 4.3.1-4: Carta Náutica na área do empreendimento.
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 Legislação de Ordenamento Territorial na ADA
A Área Diretamente Afetada (ADA) abrange a zona entre marés Z5M e zona marítima Z2M do
Zoneamento Ecológico-Econômico do Litoral Norte (Figura 4.3.1-5), regulamentado pelo
Decreto nº 62.913/2017.
Vale destacar que, apesar de incidir na zona marítima, o artigo 70º do referido decreto,
estabelece que o licenciamento de estruturas náuticas e portuárias deve considerar os
enquadramentos definidos na faixa entre marés, ou seja, a Z5M.
A zona entre marés Z5M permite os usos estabelecidos na Z1M, Z2M, Z3M e Z4M, a instalação
e operação de portos, e o lançamento de efluentes industriais, destacando-se também as
seguintes atividades:








Estruturas náuticas Classe I: estruturas que não necessitam de aterros, dragagem,
rampas, desmonte de pedras e construção de proteção contra ondas e marés.
Apresentam a partir da parte seca sobre as águas um comprimento máximo total de
até 20m, com até 3m de largura, podendo apresentar paralelamente à parte seca uma
plataforma de atracação de até 5m de comprimento e de até 3m de largura, não
possuindo construções e edificações conexas na parte seca;
Estruturas náuticas Classe II: estruturas que não necessitam de aterros e dragagem,
podendo apresentar rampas com largura até 3m, desmonte de pedras, construção de
proteção contra ondas e marés. Apresentam a partir da parte seca sobre as águas um
comprimento máximo total de até 30m, com até 3m de largura, podendo apresentar
paralelamente à parte seca uma plataforma de atracação de até 10m de comprimento
e de até 3m de largura, ficando permitidas construções e edificações de no máximo
50m² conexas na parte seca, sendo vedadas atividades de manutenção, reparos e
abastecimento, não se incluindo nesta classificação as marinas e garagens náuticas de
uso comercial;
Estruturas náuticas Classe III: estruturas que podem apresentar aterros de cabeceira,
rampas de até 5m de largura e construção de proteção contra ondas e marés,
apresentando a partir da parte seca sobre as águas um comprimento máximo total de
50m, com até 5m de largura, podendo apresentar paralelamente à parte seca uma
plataforma de atracação de até 20m de comprimento e de até 5m de largura, ficando
permitidas construções e edificações de no máximo 200m², conexas na parte seca,
assim como as atividades de manutenção e reparos, e vedada a de abastecimento,
incluindo-se nesta classificação as marinas e garagens náuticas dentro das dimensões
aqui definidas;
Estruturas náuticas Classe IV: estruturas que podem apresentar aterros de cabeceira,
dragagem, construção de proteção contra ondas e marés e rampas de até 10m de
largura, apresentando a partir da parte seca sobre as águas um comprimento máximo
total de até 100m, com até 10m de largura, podendo apresentar paralelamente à
parte seca uma plataforma de atracação de até 50m de comprimento e até 10m de
largura, ficando permitidas construções e edificações de no máximo 5.000m², conexas
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na parte seca, sendo permitidas as atividades de manutenção, reparos e
abastecimento, incluindo-se nesta classificação as marinas, garagens náuticas e
estaleiros dentro das dimensões aqui definidas;
Estruturas náuticas Classe V: estruturas que podem apresentar aterros de cabeceira,
dragagem, construção de proteção contra ondas e marés e rampas com largura
superior a 10m de largura, apresentando a partir da parte seca sobre as águas um
comprimento acima de 100m, com mais de 10m de largura, podendo apresentar
paralelamente à parte seca uma plataforma de atracação de mais de 50m de
comprimento e mais de 10m de largura, ficando permitidas construções e edificações
acima de 5.000m² conexas na parte seca, sendo permitidas as atividades de
manutenção, reparos e abastecimento, incluindo nesta classificação as marinas,
garagens náuticas e estaleiros dentro das dimensões aqui definidas.

A Tabela 4.3.1-1 apresenta as características gerais da Z5M e os demais usos permitidos.
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Figura 4.3.1-5: Zoneamento Ecológico-Econômico do Litoral Norte na área do empreendimento.
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Tabela 4.3.1-1: Características e os usos/ atividades permitidas pelo Zoneamento EcológicoEconômico incidente na área do empreendimento.
ZEE do Litoral
Norte

Características gerais

A delimitação da Z5M considera as
seguintes características socioambientais:

Entre
marés

Z5M





Estruturas abióticas
significativamente alteradas;
Comunidade biológica com
perturbação do equilíbrio,
desestruturação das populações
e desaparecimento de espécies;
Existência de atividades
portuárias.

A delimitação da Zona 5 Terrestre - Z5T
considera, entre outras, isolada ou
conjuntamente, além dos elementos
trazidos pelo artigo 11, inciso V, da Lei nº
10.019, de 03 de julho de 1998, as
seguintes características socioambientais:

Terrestre

Z5T



Degradação ou supressão da
maior parte dos componentes
dos ecossistemas naturais;
Assentamentos urbanos
consolidados ou em fase de
consolidação e adensamento;
Existência de infraestrutura
urbana, instalações industriais,
comerciais e de serviços.

Usos e atividades permitidas
Pesquisa
científica,
educação
ambiental, manejo sustentável,
pesca artesanal sem arrasto
motorizado,
extrativismo
de
subsistência, ecoturismo, pesca
artesanal
com
limite
para
embarcações de 15 metros ou 20
toneladas de arqueação bruta, pesca
amadora, aquicultura marinha de
baixo impacto, estruturas náuticas
Classe I, II, III, IV e V, recifes
artificiais, pesca industrial com
exceção de pesca de arrasto de
parelha e simples e captura de isca
viva, e limitada a embarcações com
até 20 toneladas de arqueação
bruta, portos, lançamento de
efluentes industriais, observados os
padrões de emissões determinados
por legislação específica.

Na Z5T serão permitidos, além
daqueles estabelecidos para as Z1,
Z2, Z3 e Z4, todos os demais usos e
atividades desde que atendidas as
normas legais e regulamentares
pertinentes.

Fonte: Decreto Estadual nº 62.913/2017.

No âmbito municipal, o atual Plano Diretor de São Sebastião, elaborado em 1997, desde 2004
encontra-se em processo de revisão. A última versão (2007) chegou a ser aprovada na Câmara dos
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Vereadores, no entanto, não foi sancionada pelos prefeitos que passaram por sua gestão (CPEA,
2011).
Cumpre destacar que as questões levantadas no processo de discussão do novo Plano Diretor
surgiram, principalmente, em função de alterações na Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS), que
admitiam a verticalização de determinadas porções da orla, gerando reações contrárias significativas
em setores da sociedade civil (CPEA, 2011).
No que diz respeito ao Plano Diretor de 1997, vigente, é proposta a política de áreas, por meio das
quais se pretendem diferenciar os usos existentes e potencializar as vocações identificadas em cada
uma delas.
Mais especificamente nas proximidades da ADA, o centro histórico é delimitado como “área de
preservação cultural antropológica”, as áreas de planície dos bairros Topolândia e Itatinga, os bairros
Vila Amélia e Porto Grande, como “áreas de assentamento e expansão”, toda a encosta, que
conforma um anfiteatro natural composta pelos bairros de Topolândia, Itatinga e Olaria, delimitados
até a cota 50, são definidas como “áreas de ocupação condicionada”; imediatamente acima da área
anterior, é delimitada uma faixa de amortecimento entre a cidade e o Parque Estadual que, junto ao
aterro onde hoje é o parque municipal, formam as “áreas de especial interesse paisagístico”; e por
fim, o TEBAR, o aterro do porto, a área urbana entre o porto, o TEBAR e o centro histórico e o bairro
do Varadouro (que inclui o Araçá), são englobados na “área de urbanização especial” (CPEA, 2011).
No centro histórico, nos sete quarteirões tombados pelo CONDEPHAAT (processo nº 14.150/69)
pretende-se a manutenção das fachadas e gabaritos das edificações, bem como do traçado das vias.
A área de urbanização especial corresponde “a espaços de localizações estratégicas para instalações
ligadas à infraestrutura (retroporto do porto de cargas gerais e local para tratamento e disposição
final dos resíduos sólidos)” (PD 1997, cap. VIII). Curiosamente, o morro da ponta do Araçá, bem como
as praias do Araçá e das Conchas, seguindo até a praia Preta fazem parte dessa área. Esse
zoneamento significa transformar áreas de relevância ambiental, com vegetação costeira, ocupadas
por residências de veraneio e serviços, em áreas de apoio à atividade portuária e à deposição de
resíduos sólidos (CPEA, 2011).
A partir dessa diretriz, observou-se que a prefeitura instalou na margem da SP-055, ao lado da foz do
córrego Mãe Izabel, uma área de deposição e triagem de resíduos sólidos, denominada “Parque de
valorização de resíduos sólidos” e o pátio de serviços da empresa de coleta de lixo. As áreas de
assentamento e expansão urbana são “por excelência, áreas prioritárias para o direcionamento do
assentamento, sem maiores exigências quanto às características geotécnicas e capacidade de
suporte dos assentamentos locais” (PD 1997, cap. VIII).
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As áreas de assentamento e expansão urbana são “por excelência, áreas prioritárias para o
direcionamento do assentamento, sem maiores exigências quanto às características geotécnicas e
capacidade de suporte dos assentamentos locais” (PD 1997, cap. VIII).
A área de ocupação condicionada delimita as porções do território em processo de urbanização que
“requererão, para sua ocupação, a feitura de estudos detalhados quanto às características e
capacidades de suporte ambiental” (PD 1997, cap. VIII).
Sob a diretriz da área especial de interesse paisagístico, a prefeitura está promovendo a implantação
do parque municipal no aterro em frente ao centro histórico. Trata-se de um terreno privilegiado da
cidade, com destinação de uso público, para lazer ativo e eventos. Sendo este o mais próximo da
ADA, que incide sobre área marítima e não é abrangida pela legislação.
Com relação às limitações de uso e ocupação do solo, o PD 1997 argumenta em favor da não
verticalização do município: A manutenção do gabarito em nove metros hoje exigido, genericamente
entendido como garantidor da “horizontalidade” da paisagem urbana, é uma virtude paisagística que
diferencia o município de outros locais litorâneos e pode representar uma vantagem na competição
econômica, além de significar aspecto de qualidade de vida para os que aqui já estão instalados.
Há hoje um grande número de lotes e imóveis não utilizados efetivamente. Num futuro próximo,
dentro do horizonte abrangido por este Plano Diretor, a discussão da verticalização só se justificaria
como formulação de eventual opção econômica, ligada à solução de problemas de habitação popular
ou como negociação da demanda de investidores do ramo turístico. “Nessa hipótese, deverá ser
desenvolvida legislação específica” (PD 1997, cap. VIII).
4.3.2. Demografia
A população residente na AII, composta pelos municípios do litoral norte, foi estimada em 321.346
habitantes para o ano de 2019, de acordo com dados da Fundação Seade, expostos na Tabela 4.3.21. Caraguatatuba é o município mais populoso, com 114.648 habitantes (35,7% do total), seguido por
Ubatuba (87.887 habitantes), São Sebastião (85.843 habitantes) e Ilhabela (32.968 habitantes).
A região da AII e a AID (São Sebastião) são predominantemente urbanas, com grau de urbanização de
97,6% e de 98,9%, respectivamente.
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Tabela 4.3.2-1: População residente na AII e na AID, 2019.
Município
População Rural População Urbana
Caraguatatuba
4.303
110.345
Ilhabela
227
32.741
São Sebastião
967
84.876
Ubatuba
2.055
85.832
Total
7.552
313.794

População total Grau de urbanização
114.648
96,2%
32.968
99,3%
85.843
98,9%
87.887
97,7%
321.346
97,6%

Fonte: SEADE, 2019. Elaboração: Geo Brasilis, 2019.

A Figura 4.3.2-1 apresenta a estrutura etária de São Sebastião, cuja população está mais concentrada
na faixa dos 20 aos 39 anos, que, juntas, representaram 34,3% do total.
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Figura 4.3.2-1: Distribuição etária da população de São Sebastião, 2019.
75 anos e mais
70 a 74 anos
65 a 69 anos
60 a 64 anos
55 a 59 anos
50 a 54 anos
45 a 49 anos
40 a 44 anos
35 a 39 anos
30 a 34 anos
25 a 29 anos
20 a 24 anos
15 a 19 anos
10 a 14 anos
5 a 9 anos
0 a 4 anos
5.000 4.000 3.000 2.000 1.000
Mulher

0

1.000 2.000 3.000 4.000 5.000
Homem

Fonte: SEADE, 2019. Elaboração: Geo Brasilis, 2019.

Nas últimas décadas, o crescimento populacional na AII passou de média anual de 4,8%, entre 1991 e
2000, para 1,5% no período de 2010 a 2019, o que destaca o arrefecimento da dinâmica populacional
e consolidação do processo de ocupação.
Conforme demonstrado na Tabela 4.3.2-2, São Sebastião registrou crescimento anual médio acima
da AII durante todo o período analisado, com incremento de 1,7% entre 2010 e 2019, atrás apenas
do crescimento de Ilhabela.
Tabela 4.3.2-2: Taxa Geometrica de Crescimento anual (TGCA) da população residente na AII e na
AID, 1991-2019.
Município
Caraguatatuba
Ilhabela
São Sebastião
Ubatuba
Total

1991-2000
4,6%
5,0%
6,3%
4,0%
4,8%

2000-2010
2,5%
3,1%
2,5%
1,7%
2,3%

2010-2019
1,5%
1,8%
1,7%
1,2%
1,5%

Fonte: SEADE, 2019. Elaboração: Geo Brasilis, 2019.
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Devido à forte vocação turística da região, os municípios do litoral norte possuem considerável fluxo
de população flutuante, que visita a cidade durante finais de semana, período de festas e feriados.
De acordo com estimativas da Sabesp, contidas no Relatório de Situação dos Recursos Hídricos do
Litoral Norte (CBH-Litoral Norte, 2017), a população flutuante de uso ocasional da AII totalizou
313.368 pessoas em 2010, fluxo superior à população residente do período (Tabela 4.3.2-3).
Em São Sebastião, a população flutuante de uso ocasional foi estimada em 66.146 pessoas, atrás da
de Ubatuba (117.901) e de Caraguatatuba (110,594). No período de pico, entre o ano novo e o
carnaval, São Sebastião chega a receber 137.396 pessoas.

Caraguatatuba
Ilhabela
São Sebastião
Ubatuba
Total

100.840
28.196
73.942
78.801
281.779

110.594
18.727
66.146
117.901
313.368

229.040
38.899
137.396
244.174
649.509

211.434
46.923
140.088
196.702
595.147

População
residente e
flutuante de pico

População
residente e
flutuante de uso
ocasional

População
Flutuante de pico**

População
Flutuante de uso
ocasional*

Município

População
Residente
(IBGE,2010)

Tabela 4.3.2-3: Estimativa de população flutuante no litoral norte, 2010.

340.880
73.617
223.038
322.975
960.510

*Finais de semana, feriados e/ou férias escolares
**Temporada entre o réveillon e carnaval
Fonte: CBH-Litoral Norte, 2017. Elaboração: Geo Brasilis, 2019.

4.3.3. Indicadores Sociais
Para criar uma métrica capaz de mensurar o desenvolvimento econômico das nações e que
abrangesse outras esferas sociais além da renda, foi desenvolvido o Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH), indicador do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) que
sintetiza as principais variáveis quede compõe o avanço da qualidade de vida da população,
representadas pela educação, saúde e renda.
Para os municípios, o IDH-M (IDH-Municípios) expressa o nível de desenvolvimento humano em
indicador que varia de zero a um, sendo quanto mais próximo de um, maior o desenvolvimento. O
IDH-M de São Sebastião foi de 0,772 em 2010, último dado disponível, sendo classificado como
desenvolvimento alto. O IDH do município foi o maior do Litoral Norte (Tabela 4.3.3-1).
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Tabela 4.3.3-1: Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) na AII e na AID, 2000 e
2010.

Município
Caraguatatuba
Ilhabela
São Sebastião
Ubatuba

IDH-M
0,685
0,658
0,663
0,633

2000
Faixa de desenvolvimento
humano
Médio desenvolvimento
Médio desenvolvimento
Médio desenvolvimento
Médio desenvolvimento

IDH-M
0,759
0,756
0,772
0,751

2010
Faixa de desenvolvimento
humano
Alto desenvolvimento
Alto desenvolvimento
Alto desenvolvimento
Alto desenvolvimento

Fonte: SEADE, 2019. Elaboração: Geo Brasilis, 2019.

A Fundação Seade e a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), com o objetivo de
aprofundar a análise de desenvolvimento humano nos municípios paulistas, construíram dois
indicadores auxiliares para mensurar a qualidade de vida no estado: o Índice Paulista de
Responsabilidade Social (IPRS) e o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS).
O IPRS divide os municípios em cinco grupos de desenvolvimento, sendo o Grupo 1 os que possuem
os melhores indicadores e o Grupo 5 os piores. São Sebastião manteve-se classificado no Grupo 2 nas
últimas três medições (2010, 2012 e 2014), pertencendo ao grupo de municípios com alto nível de
riqueza, mas sem bons indicadores sociais (Tabela 4.3.3-1).
Tabela 4.3.3-1: Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS) de São Sebastião, 2008-2014.
Ano
2008
2010
2012
2014

Classificação
Grupo 1 - Municípios com nível elevado de riqueza e bons níveis nos indicadores sociais
Grupo 2 - Municípios que, embora com níveis de riqueza elevados, não exibem bons
indicadores sociais
Grupo 2 - Municípios que, embora com níveis de riqueza elevados, não exibem bons
indicadores sociais
Grupo 2 - Municípios que, embora com níveis de riqueza elevados, não exibem bons
indicadores sociais

Fonte: SEADE, 2019. Elaboração: Geo Brasilis, 2019.

O IPVS, com dados extraídos do Censo Demográfico de 2010, último dado disponível, analisa a
desigualdade de indicadores dentro de cada município, distribuindo a população local em sete
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grupos12 de vulnerabilidade social, sendo o Grupo 1 o menos vulnerável e o Grupo 7 o mais
vulnerável.
Conforme apresentado na Figura 4.3.3-1, a maior parte da população de São Sebastião pertence ao
grupo de pessoas expostas à baixa vulnerabilidade social. Os três primeiros grupos de vulnerabilidade
baixa concentraram 60,7% da população.
Ainda assim, 30,1% da população estava contida no Grupo 5, de alta vulnerabilidade.
Figura 4.3.3-1: Distribuição da população de São Sebastião entre os grupos do Índice Paulista de
Vulnerabilidade Social (IPVS), 2010.

34,5%
30,1%
24,9%

9,3%

1,3%
Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Grupo 5

0,0%

0,0%

Grupo 6

Grupo 7

Fonte: SEADE, 2019. Elaboração: Geo Brasilis, 2019.

4.3.4. Emprego e Renda
De acordo com dados do Censo Demográfico 2010, a População Economicamente Ativa (PEA13) da AII
foi composta por 151.501 pessoas e a de São Sebastião por 42.109 pessoas, conforme exposto na
Tabela 4.3.4-1.
Destaca-se o elevado percentual de participação da PEA sobre a População em Idade Ativa (PIA)14 de
São Sebastião, que denota maior oferta de trabalhadores no município.

12

Grupo 1 - Baixíssima Vulnerabilidade / Grupo 2 - Vulnerabilidade Muito Baixa / Grupo 3 - Vulnerabilidade
Baixa / Grupo 4 - Vulnerabilidade Média / Grupo 5 - Vulnerabilidade Alta / Grupo 6 - Vulnerabilidade Muito Alta
/ Grupo 7 - Vulnerabilidade Alta (rural)
13
População de 10 anos ou mais e que estava ocupada ou à procura de ocupação.
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Tabela 4.3.4-1: População da AII e da AID, por condição de atividade, 2010.
Município
Caraguatatuba
Ilhabela
São Sebastião
Ubatuba
Total

PNEA15
35.509
7.126
20.356
24.796
87.787

PIA
86.158
23.659
62.465
67.006
239.288

PEA
50.648
16.533
42.109
42.211
151.501

% PEA
58,8%
69,9%
67,4%
63,0%
63,3%

Fonte: IBGE, 2010. Elaboração: Geo Brasilis, 2019

A taxa de desocupação de São Sebastião foi de 7,1%, menor do que a registrada na AII, de 7,3%,
ainda de acordo com dados do Censo Demográfico de 2010 (Tabela 4.3.4-2).
Tabela 4.3.4-2: População ocupada, desocupada e taxa de desocupação, 2010.
Município
Caraguatatuba (SP)
Ilhabela (SP)
São Sebastião (SP)
Ubatuba (SP)
Total

População
Ocupada
46.939
15.356
39.127
39.036
140.458

População
Taxa de desocupação
desocupada
3.709
7,3%
1.177
7,1%
2.982
7,1%
3.175
7,5%
11.043
7,3%

Fonte: IBGE, 2010. Elaboração: Geo Brasilis, 2019.

 Mercado de trabalho formal
Em 2017, o mercado de trabalho formal de São Sebastião foi composto por 20.815 trabalhadores,
cujo salário médio era de R$ 2.924,71, conforme demonstrado na Tabela 4.3.4-3. O setor de serviços
foi o maior empregador do município, com 13.372 vagas, ou 64,2% do total.
Dentro deste segmento, destacam-se os serviços de alojamento e alimentação, que empregaram
3.539 pessoas (17,0% do total), o que revela a forte vocação turística da região. O segundo setor mais
relevante dentro dos serviços foram os relacionados à administração pública, com 3.389 postos de
trabalho.
Cabe ainda destaque para transporte, armazenagem e correios, que foi o quarto principal ramo
dentro dos serviços, com 1.245 trabalhadores, e ressalta a importância do Porto de São Sebastião e
do Terminal Marítimo de Petróleo da Petrobrás – TEBAR para a oferta de empregos no município.

14
15

Pessoas com 10 anos ou mais.
Pessoas com 10 anos ou mais que não estavam ocupadas e não estavam à procura de ocupação.
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Tabela 4.3.4-3: Postos de trabalho e salário médio, por grande setor e seção, 2017.
Grande setor e seção
Agropecuária
Indústria
Construção
Água, esgoto, atividades de gestão de
resíduos e descontaminação
Indústrias de transformação
Indústrias extrativas
Comércio
Serviços
Alojamento e alimentação
Administração pública, defesa e
seguridade social
Atividades administrativas e serviços
complementares
Transporte, armazenagem e correio
Saúde humana e serviços sociais
Outras atividades de serviços
Educação
Atividades profissionais, científicas e
técnicas
Artes, cultura, esporte e recreação
Atividades financeiras, de seguros e
serviços relacionados
Atividades imobiliárias
Informação e comunicação
Total

Número de
Vínculos
11
3.658
2.986

Participação

Salário Médio

0,1%
17,6%
14,3%

1.524,23
3.045,72
3.256,12

501

2,4%

2.203,19

164
7
3.774
13.372
3.539

0,8%
0,0%
18,1%
64,2%
17,0%

1.846,94
1.681,09
2.026,49
3.146,26
1.614,27

3.389

16,3%

5.322,10

1.947

9,4%

2.468,45

1.245
1.035
918
456

6,0%
5,0%
4,4%
2,2%

4.202,66
2.460,13
2.482,30
2.531,95

338

1,6%

2.496,93

178

0,9%

1.828,25

167

0,8%

5.193,17

93
67
20.815

0,4%
0,3%
100,0%

1.691,25
1.648,06
2.924,71

Fonte: MTE/RAIS, 2018. Elaboração: Geo Brasilis, 2019

4.3.5. Atividades Produtivas
Em 2016, São Sebastião registrou Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 3,5 bilhões, possuindo a maior
economia do litoral norte. Estes dados foram disponipilizados pela Fundação Seade e constam na
Tabela 4.3.5-1.
O PIB per capita de São Sebastião foi de R$ 42.850,53, atrás apenas do de Ilhabela, que apresentou
PIB per capita de R$ 95.588,61. No entanto, o elevado indicador de Ilhabela decorre da exploração
de petróleo e gás da Bacia de Santos, que impactou fortemente a riqueza gerada neste município,
principalmente a partir de 2011.
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Tabela 4.3.5-1: Produto Interno Bruto (PIB) da AII e da AID, 2016.
Município
Caraguatatuba
Ilhabela
São Sebastião
Ubatuba

PIB (em mil reais)
R$ 2.658.208,46
R$ 3.011.805,95
R$ 3.517.128,42
R$ 1.786.357,59

PIB per capita
R$ 24.081,47
R$ 95.588,61
R$ 42.850,53
R$ 21.047,67

Fonte: SEADE, 2019. Elaboração: Geo Brasilis, 2019.

O Valor Adicionado Bruto (VAB), que permite analisar a contribuição dos grandes setores econômicos
para a geração de riqueza no município, apontou a forte presença do setor de serviços, em linha com
o já caracterizado no mercado de trabalho.
De acordo com dados do Seade, 86,8% da riqueza gerada em São Sebastião foi proveniente do setor
de serviços, que tem como principais ramificações a cadeia turística e de logística.
A indústria correspondeu por 12,9% do VAB, enquanto a agropecuária teve e participação limitada a
apenas 0,3%.
Figura 4.3.5-1: Distribuição do Valor Adicionado Bruto de São Sebastião, 2016.
0,3%

12,9%

86,8%
Agropecuária

Indústria

Serviços

Fonte: SEADE, 2019. Elaboração: Geo Brasilis, 2019.

 Atividade pesqueira
Apesar de pouco expressiva para a economia do município, a atividade pesqueira da AID carece de
melhor detalhamento de análise, devido à proximidade com o empreendimento.

Rua Paulistânia, 381, 5º andar, cj 51
Vila Madalena - São Paulo - SP
CEP 05440-000 - Brasil
Tel. +55 11 3035-1490

152

Inteligência Territorial
Planejamento Estratégico
Gestão Ambiental
geobrasilis.com.br

Em 2017, de acordo com dados do Instituto da Pesca, São Sebastião continha 174 unidades
produtivas16, que realizaram 3.287 descargas, totalizando 696,5 toneladas de pescados (Tabela 4.3.52)
Tabela 4.3.5-2: Estatísticas da atividade pesqueira em São Sebastião, 2010 a 2017.
Ano

Peso (kg)

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

560.868,59
553.111,34
717.427,24
461.293,25
401.107,36
398.993,30
443.358,67
696.522,05

Nº de descargas
5.801
5.932
6.005
5.226
4.715
3.129
3.179
3.287

Nº de Unidades
Produtivas
282
254
225
215
219
167
184
174

Valor estimado
R$ 3.824.188,95
R$ 3.392.773,49
R$ 4.095.615,70
R$ 3.762.274,59
R$ 4.220.773,43
R$ 3.967.258,27
R$ 4.561.259,11
R$ 6.031.199,22

Fonte: Instituto da Pesca, 2019. Elaboração: Geo Brasilis, 2019.

Conforme diagnosticado no Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e no Relatório de Impacto Ambiental
(RIMA) do Porto de São Sebastião, localizado nas intermediações do empreendimento, a atividade
pesqueira comercial no município é predominantemente de pequena escala, ou artesanal.
O referido EIA/RIMA ainda realizou uma pesquisa sobre a atividade pesqueira no Canal de São
Sebastião, onde identificou a presença de duas colônias de pesca, a Colônia de Pesca Z-14 Almirante
Tamandaré, em São Sebastião, e a Colônia Z-06 Senador Vergueiro, em Ilhabela. Ambas contavam,
em 2009, com 600 associados.
Estas colônias, formadas por pequenos pescadores, utilizam a parte norte e sul do canal, não
realizando pesca na parte central, onde se localizam o Porto de São Sebastião, o TEBAR e a balsa de
transporte de pessoas e veículos entre São Sebastião e Ilhabela.
Deste modo, o estudo conclui que essas estruturas não trazem prejuízo para atividade pesqueira,
uma vez que estão fora das áreas mais utilizadas pelas colônias. A Figura 4.3.5-2, um recorte do
mapa gerado para identificar as áreas de pontos de pesca e parcéis de pesca, evidencia a distância
desses pontos da área central, ocupada pelo Porto de São Sebastião e pelo futuro empreendimento.
A referida figura apresenta, em amarelo, a Área de Influência Direta (AID) e, em vermelho, a Área
Diretamente Afetada (ADA) do porto, com a marcação dos pontos onde existem parcéis de pesca.
16

Definição dada pelo Insituto da Pesca, onde pesca embarcada considera número embarcações; pesca
costeira contabiliza número de pescadores e, em modalidades de pesca como o arrasto de parelha, efetuada
por duas embarcações, estas duas constituem apenas uma unidade produtiva.
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Figura 4.3.2-2: Recorte dos locais de pesca (em ponto verde) no Canal de São Sebastião, AID
(perímetro amarelo) e ADA (perímetro vermelho) do Porto de São Sebastião, 2009.

Fonte: Companhia de Docas de São Sebastião, 2009.
4.3.6. Equipamentos Públicos
O diagnóstico de equipamentos públicos ora apresentado tem como foco os serviços essenciais e
relacionados à Marina Pública de São Sebastião, passíveis interferências nas fases de implantação e
operação. Deste modo, tratará dos equipamentos públicos de Saúde, Educação, Segurança e
Lazer/Turismo existentes no município de São Sebastião, definido como AID do empreendimento.
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 Saúde
Em geral, CPEA (2011) indica que o município de São Sebastião possui uma quantidade relevante de
equipamentos de saúde, principalmente da rede privada, porém, a oferta de estabelecimentos e
leitos de internação pode ser considerada baixa, quando considerada a população flutuante que se
estabelece no município durante o verão, férias, feriados prolongados.
Segundo SEADE (2019), são 101 leitos disponíveis, sendo 93 atendidos pelo SUS e 8 não atendidos
pelo SUS.
De acordo com Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES/DATASUS, 2018), são 190
equipamentos de saúde, dos quais 126 são consultórios, 29 são centros e unidades básicas de saúde,
13 unidades de diagnose e terapia, seis unidades móveis, duas farmácia, dois centro de atenção
psicossocial, um hospital geral, um posto de saúde, um pronto atendimento e um pronto socorro,
além de outros específicos e sem relevância para o presente estudo.
Dos equipamentos identificados, nenhum se encontra na Área Diretamente Afetada (ADA) da Marina
Pública de São Sebastião e, consequentemente, não será afetado pela implantação e operação do
empreendimento no cenário normal. Os mais próximos e que por ventura poderão ser utilizados em
casos de acidentes de trabalho ou empecilhos correlacionados, são:





Pronto Socorro Municipal;
Hospital de Clinicas de São Sebastião;
Policlínica São Sebastião; e
Centro de Saúde II.

Os referidos equipamentos encontram-se a aproximadamente 600 metros da ADA, na rua Capitão
Luiz Soares (Figura 4.3.6-3).
 Educação
Em relação aos equipamentos de educação, os dados do Censo Escolar do Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) de 2007, citado por CPEA (2011), mostra que
em geral os municípios do Litoral Norte apresentam uma estrutura de porte relativamente pequeno,
se considerado o seu volume de população.
Segundo informações da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (SEDUC, 2018), São
Sebastião possui 80 escolas, sendo nove estaduais, 48 municipais e 23 particulares, que, de acordo
com os dados do SEADE (2017, apud CPEA, 2011) são responsáveis por 19.424 matrículas (Tabela
4.3.6-1).
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Tabela 4.3.6-1: Matrículas realizadas no município de São Sebastião.
Ensino

Estadual

Educação Infantil
Ensino Fundamental
Ensino Médio

0
0
3.058

Matrículas
Municipal
3.261
10.266
0

Particular
1.543
1.042
254

Fonte: SEADE, 2017, apud CPEA, 2011.

Dos equipamentos de educação existentes no município, os mais próximo da Área Diretamente
Afetada (ADA) encontra-se no centro histórico (Figura 4.3.6-3), são elas:




Escola Municipal de Educação Infantil Catatau;
Escola Municipal de Educação Infantil Emília Pinder;
Escola Estadual Profa. Maisa Theodoro da Silva

Com relação ao Ensino Superior, o Litoral Norte não possui instituição da rede pública, cada
município possui um estabelecimento pertencente à rede privada. Em São Sebastião está localizada a
Faculdade São Sebastião - FASS, que oferece cursos de graduação nas áreas de: Administração,
subdividida em Geral, Gestão Ambiental e Sistemas de Informação; Direito, Hotelaria, Letras,
Pedagogia e Turismo.
Outras formas de educação ambiental são realizadas principalmente por ONGs locais, muitas vezes
em parceria com o poder público. Um exemplo é a ONG Ambiental Litoral Norte, que realiza uma
série de programas objetivando ensinar sobre o meio ambiente local e sobre ações para sua
conservação. Um exemplo é o Projeto Sucatahy, em implantação desde 2008, que realizou atividades
de conscientização ambiental e gestão da sucata junto a moradores da Vila Sahy, em São Sebastião.
Outro projeto da ONG é o Projeto Praia Brava, implantado entre dezembro de 2008 e janeiro de
2009, visando a conservação desta praia e incluindo a realização de Oficinas Criativas de Arte
Educação na comunidade do entorno imediato e em uma escola local. Em parceria com a Prefeitura
de São Sebastião em 2008, a ONG também realizou o Projeto Ecoagentes, em que agentes visitavam
a população local informando sobre ações de cunho ambiental.
 Segurança Pública
A segurança pública no município de São Sebastião apresenta reduzida taxa de delito quando
comparada com os outros municípios do Litoral Norte, exceto por Ilhabela, cujos dados encontramse indisponíveis. A diferença mais significativa está na taxa de homicídio doloso, roubos de pessoas e
veículos (Tabela 4.3.6-2).
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Especificamente em São Sebastião, os dados históricos de 2001 a 2018 indicam uma relevante
redução nos delitos, que chegam a -75% em homicídios dolosos, -40% em furtos, -50% em roubos, 61% em furto de veículos e -88% de roubo por veículos, conforme Figuras 4.3.6-1 e 4.3.6-2.
Tabela 4.3.6-2: Taxa de delito nos municípios do Litoral Norte, dados por mil habitantes e por mil
veículos.
Município
São Sebastião

Homicídio Doloso
6,93

Furto
654,79

Roubo
122,14

Furto de veículos
223,47

Roubo de veículos
13,79

5,39

546,75

172,09

228,97

51,22

11,18

785,69

185,98

92,06

32,12

Caraguatatuba
Ubatuba
Fonte: SSP, 2019.

Figura 4.3.6-1: Taxa de homicídio doloso (por mil habitantes) entre 2001 e 2018, em São Sebastião.
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Fonte: SSP, 2019.
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Figura 4.3.6-2: Taxa de furtos e roubos (por mil habitantes e mil veículos) entre 2001 e 2018, em
São Sebastião.
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0,00

Furto por 100 mil habitantes

Roubo por 100 mil habitantes

Furto por 100 mil veículos

Roubo por 100 mil veículos

Fonte: SSP, 2019.

Segundo informações da Secretaria de Estado de Segurança Pública, os municípios do Litoral Norte
pertencem à área de atuação da Delegacia do Interior – DEINTER 1 da Polícia Civil, com sede em São
José dos Campos, que inclui também a região do Vale do Paraíba. A Polícia Militar possui bases em
todos os municípios do Litoral Norte, inclusive em São Sebastião definida como AID do
empreendimento.
Cumpre destacar a existência da Marinha do Brasil, especificamente a Delegacia da Capitania dos
Portos de São Sebastião, cuja atribuição é o estabelecimento de normas relativas à segurança da
navegação, à salvaguarda da vida humana e à prevenção de poluição ambiental por parte das
embarcações na área sob sua jurisdição.
Dentre os equipamentos de segurança pública na AID, destacam-se como mais próximos e relevantes
para a Marina (Figura 4.3.6-3):







Delegacia da Capitania dos Portos: Av. Dr. Altino Arantes, 544.
Posto de Bombeiros de São Sebastião: Rodovia Governador Mario Covas (SP-101).
Delegacia Seccional de São Sebastião: Rua Floriano Peixoto, 200.
Base da Polícia Militar de São Sebastião: Pça Brig Rafael Tobias de Aguiar, 1.
Base da Polícia Ambiental de São Sebastião: Av Manoel Teixeira, 15.
Base da Guarda Civil Municipal de São Sebastião: praça da rua da praia.
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Em consulta realizada pela CPEA (2011) junto à Delegacia de Polícia Civil do Centro de São Sebastião,
foi relatado que ocorrências registradas envolvendo marinheiros ou demais pessoas que chegam a
São Sebastião em função do Porto são muito raras, e em geral não existe a percepção de que sua
circulação influencie nas condições de segurança do município.
 Lazer e turismo
O turismo representa uma das atividades econômicas mais relevantes em todos os municípios da
Área de Influência Indireta. A exploração intensiva desta atividade na região teve início, sobretudo a
partir da década de 1940, com a abertura da estrada ligando São José dos Campos a Caraguatatuba e
a elevação deste município a Instância Balneária. A atividade se intensificou na década de 1960, com
a implementação de grande número de condomínios de segunda residência voltados a moradores da
capital São Paulo ou de cidades do interior paulista.
Atualmente, a indústria do turismo e as atividades de lazer ligadas a ela representam o setor de
maior peso na economia local e um dos mais determinantes das formas sociais observadas nos
municípios do Litoral Norte. O modelo de segunda residência, pelo proprietário ou por meio de
imóveis alugados, predomina sobre o uso de estabelecimentos hoteleiros. Este turismo, porém,
apresenta forte sazonalidade em função principalmente das diferenças climáticas entre as estações.
As praias representam ainda o principal foco do turismo e lazer na região, mas em anos recentes as
opções têm se diversificado, com novas atividades principalmente ligadas à prática de esportes e o
aumento da infraestrutura de restaurantes e casas noturnas. Na alta temporada, são realizados ainda
eventos como apresentações musicais.
A prática de esportes de aventura acontece em trilhas na Serra do Mar ou na proximidade de praias
mais afastadas dos centros urbanos, nos quatro municípios componentes da AII. São bastante
procuradas ainda as cachoeiras de Ilhabela.
No mar, uma das atividades mais praticadas é o surfe, sobretudo em Ubatuba e na praia de Maresias,
em São Sebastião. Já o kitesurf e o windsurf são muito praticados em Ilhabela, onde existem diversas
escolas destes esportes e empresas que realizam locações dos equipamentos. As praias mais
procuradas para prática de kitesurf e windsurf em Ilhabela são Armação, Engenho D´água, Perequê e
Jabaquara.
Ocorre ainda a pesca esportiva por meio de barcos particulares ou alugados de moradores locais,
sobretudo ao norte do canal de São Sebastião. Os locais de prática da pesca esportiva variam do píer
na região central da cidade à pesca em alto mar. Entre as diversas espécies pescadas em Ilhabela,
destacam-se as enchovas, garoupas, espadas, sardinhas, badejos, xaréus e dourados, além do marlin
azul, pescado em alto mar. O mergulho é praticado, sobretudo, em Ubatuba e Ilhabela, onde além da
fauna marinha é possível ainda observar navios naufragados. As atividades de mergulho são
realizadas geralmente por meio de empresas voltadas especificamente para este fim, com sede
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principalmente nos municípios de Ubatuba e Ilhabela, que oferecem cursos e alugam equipamentos
para os turistas.
Segundo informações de operadoras turísticas e clubes de iatismo, não há interferência entre a
prática de esportes náuticos e o Porto de São Sebastião, existindo regulamentação específica com
relação à passagem de embarcações ligadas ao Porto e barcos turísticos, iates, veleiros etc. As
embarcações voltadas ao uso esportivo ou de lazer estão submetidas à Norma da Autoridade
Marítima - Normam 03, relativa a amadores, embarcações de esporte e/ou recreio e para
cadastramento e funcionamento das Marinas, Clubes e Entidades desportivas náuticas, que
determina prescrições relativas a, por exemplo, sinalização de locais em que se realiza mergulho, ou
preferências na circulação de embarcações de diferentes funções.
As rotas turísticas mais frequentadas no Litoral Norte são as ligadas às praias. Dentre as diversas
praias da região, as que atraem um maior fluxo de turistas na AID são:





Maresias – bastante procurada pela vida noturna e para a prática de surfe.
Boiçucanga – praia dotada de ampla infraestrutura e comércio diversificado.
Barequeçaba – praia de mar tranquilo e mais próxima ao centro da cidade.
Juquehy – cercada por Mata Atlântica, está localizada distante da região central.

Nas proximidades da ADA é identificada uma área de aterro recém-urbanizada e que contempla
diversos equipamentos de cultura, lazer, turismo e esportes, configurando um espaço público para
eventos, denominado praça de eventos ou praça da rua da praia.
A urbanização deste espaço foi inaugurada em 15 de dezembro de 2012 e viabilizada com recursos
do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias – DADE, vinculado à Secretaria
Estadual de Turismo. Contempla uma praça de artesanato com quiosques para artesões da cidade,
um observatório ambiental para oficinas de reciclagem, centro de informações turísticas, espaço zen,
lanchonetes, restaurantes, mirante, decks, bosque com arborização e paisagismo, além de uma
concha acústica.
Dentre os equipamentos existentes neste local, destaca-se o píer contemplativo e a pista de skate da
praça pública, o qual incide sobre o projeto da Área Seca – Alternativa 01 (Figura 4.3.6-3).
Destaque se dá à quantidade de eventos realizados na praça da rua da praia, que fazem usos das
estruturas fixas ali existentes e geralmente instalam outras estruturas provisórias, como tendas,
stands, etc. No Calendário Turístico e Cultural 2019 (São Sebastião, 2019), são previstos os seguintes
eventos no local:




Festival de Verão/Shows;
Festa da Folia de Reis do Litoral Norte (06/01/2019);
Peça Teatral A Vida de São Sebastião (19/01/2019);
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Missa Campal (19/01/2019);
Ensaios das Escolas de Samba (todas as quinta-feiras de fevereiro);
Retreta com a Banda Municipal (todos os domingos);
3º Festival Gastronômico Caiçara (15 a 17/03/2019);
1º Campeonato de Crossfit de São Sebastião (15 a 17/03/2019);
Festividades de Emancipação Político-Administrativa de São Sebastião (16/03/2019);
II Festival Todas as Danças (11 a 14/04/2019);
Encenação da Paixão de Cristo (19/04/2019);
Festival da Cultura Japonesa São Sebastião Matsuri (07 a 09/06/2019);
Comemoração – Dia do Rock (06/07/2019);
Arraiá Caiçara (12 a 21/07/2019);
Concurso de Quadrilhas Juninas (15 a 17/07/2019);
Festival Sertanejo (18 a 20/07/2019);
Dia municipal do Hip Hop (10 e 11/08/2019);
Festiva de Jazz São Sebastião (16 a 18/08/2019);
Desfile Cívico-Militar Independência do Brasil (07/09/2019);
Festival Boteco, Bossa Nova e Choro (06 a 08/09/2019);
Corrida Kids (12/10/2019);
7º Encontro de Carros Antigos (25 a 27/10/2019);
III São Sebastião Boat Show (14 a 17/11/2019);
III Festival de Cerveja Artesanal de São Sebastião (15 a 17/11/2019);
Semana do Samba (04 a 08/12/2019);
Início do Festival de Verão (27/12/2019).
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Figura 4.3.6-3: Equipamentos públicos próximos da área do empreendimento.
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4.3.7. Saneamento
Os serviços de saneamento básico em São Sebastião são realizados em parte pela Sabesp
(abastecimento de água e esgotamento sanitário) e parte pela Prefeitura Municipal (gerenciamento
de resíduos sólidos urbanos e domiciliares), conforme detalhado a seguir.
 Abastecimento de água
No âmbito do abastecimento de água, a rede da Sabesp é composta por sete sistemas operacionais:
Sede, Cristina, Juquehy/Uma, Boiçucanga, Paúba/Maresias, Toque Toque Grande e
Guaecá/Baraqueçaba (São Sebastião, 2018). Destes, o sistema Sede é o que abrange a região do
centro e possivelmente atenderá o empreendimento.
O sistema Sede de abastecimento de água utiliza dois mananciais (Rio Claro e São Francisco) para
captação de água bruta e é compartilhado com o município de Caraguatatuba. Neste, a água captada
é direcionada a duas ETAs distintas para tratamento e posteriormente distribuídas através de
gravidade e estações elevatórias.
Os índices de perdas de água tratada em São Sebastião são de 37,3% (mês de referência: Abril/2018),
que são pouco maiores que a média brasileira e que o Sudeste, que é de 32,61% (SNIS, 2016). No
sistema Sede em específico, a Sabesp (2017, apud São Sebastião, 2018) informa que o índice de
perda é ainda menor e equivale a 25,6%.
 Esgotamento sanitário
Em relação ao esgotamento sanitário, a rede é composta também por sete sistemas operacionais,
sendo o sistema Central/Itatinga responsável pelo atendimento na região central e possivelmente na
área do empreendimento. Tal sistema apresenta rede coletora antiga, com várias interconexões com
sistemas de águas pluviais, e sistema de afastamento com rupturas e afundamentos em alguns
trechos, contribuindo com o risco de contaminação do solo e das águas (São Sebastião, 2012).
O sistema Central/Itatinga de esgotamento sanitário conta com 10 estações elevatórias, estação de
pré-condicionamento e emissários terrestres e submarinos, que levam o esgoto ao Canal de São
Sebastião. Destaca-se que, em atendimento ao Termo de Ajuste de conduta assinado com o
Ministério Público, está sendo construída a futura Estação de Tratamento de Esgoto do Araçá (São
Sebastião, 2018).
A disposição final do efluente tratado é feita por meio de emissário terrestre de 1.400 m que
interliga a EPC a uma chaminé de equilíbrio, em PEAD de diâmetro 400 mm. A partir deste ponto o
efluente é encaminhado para lançamento através de emissário submarino de 1.310 m de extensão e
500 mm em PEAD. Seu difusor, que possui 25 m, contém 17 orifícios com 7,5 cm de diâmetro e está
na profundidade média de 17,0 m em relação à maré média. Localizado nas coordenadas
458.926,092/7.365.505,103 (UTM-SAD69).
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 Manejo de resíduos sólidos
Quanto ao manejo de resíduos sólidos, o Plano Municipal de Saneamento Básico (São Sebastião,
2012) indica que, apesar de ser de responsabilidade da Prefeitura, boa parte da execução é delegada
para empresas privadas, conforme configuração da Tabela 4.3.7-1.
Tabela 4.3.7-1: Configuração dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.
Grupo

Limpeza
pública

Resíduos
sólidos
domiciliares

Resíduos
sólidos da
Construção
Civil
Resíduos de
serviços de
saúde

Atividade

Executor

Varrição de passeios e vias

Empresa Ecopav

Manutenção de passeios e vias

Empresa Ecopav

Manutenção de áreas verdes

Empresa Ecopav / Prefeitura

Limpeza ao término das feiras livres

Empresa Ecopav

Manutenção de bocas de lobo

Empresa Ecopav / Prefeitura

Coleta e translado

Empresa Ecopav

Transbordo e transporte

Empresa Ecopav

Reaproveitamento e/ou tratamento

COOPERSUSS

Destinação final

Engep Ambiental

Coleta e translado

SEADRE/ Empresa Ecopav e empresas
diversas

Reaproveitamento e/ou tratamento

Prefeitura

Destinação final

Prefeitura

Coleta e transporte

Empresa Pioneira

Tratamento

Empresa Pioneira

Destinação final

Empresa Pioneira

Fonte: São Sebastião, 2012.

De acordo com as informações apresentadas no referido plano, São Sebastião gerou 70.506,19
toneladas de lixo em 2016, sendo 64.106,26 t de resíduos domiciliares, 6.299,48 t de recicláveis e
100,45 t de serviços de saúde. Enquanto em 2017, houve uma redução neste montante, passando
para 46.634,67 toneladas de lixo gerado no ano, dos quais 43.736,85 t representam resíduos
domiciliares, 2.826,84 t resíduos recicláveis e 70,98 de serviços de saúde.
A Tabela 4.3.7-2, a seguir, demonstra as principais características dos serviços de limpeza urbana e
manejo de resíduos no município.
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Tabela 4.3.7-2: Principais características dos serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos.
Grupo

Atividade

Limpeza
Pública

Resíduos
Sólidos
Domiciliar
es

Principais características

Varrição de
passeios e
vias

Realizado manualmente em média de 110 km de vias por dia, com
periodicidades variáveis, e em equipes de duas pessoas ou, no caso do centro,
através de varrição mecanizada. Na praia, na ocorrência de resíduos
volumosos, a coleta é auxiliada por uma retro escavadeira.
Os resíduos provenientes deste serviço são recolhidos manualmente pela
própria empresa de coleta domiciliar, que os conduz até a estação de
transbordo, onde se juntam com os resíduos domiciliares para então serem
destinados para o município de Jambeiro.

Manutenção
de passeios e
vias

Consiste em serviços de capina das ervas daninhas surgentes nos pisos, de
roçada dos matos e de raspagem das poeiras e areias acumuladas nas
sarjetas. São executados manualmente ou mecanicamente, com
periodicidades variáveis.
Os detritos e restos vegetais resultantes são dispostos em um terreno da
prefeitura situado no bairro do Jaraguá.

Manutenção
de áreas
verdes

As áreas verdes são todos os espaços públicos recobertos por vegetação
rasteira ou de maior porte, como praças, canteiros centrais e outros, e a
manutenção destas é realizada através dos serviços de corte de gramíneas e
de poda de árvores, se restringindo ao perímetro urbano e em periodicidades
variadas.
Não há informações quanto à destinação dos resíduos gerados neste serviço,
mas sabe-se que a empresa Ecopav possui um empreendimento licenciado
para a destinação, tratamento e comercialização de resíduos da construção
civil, restos de capina, aparas em jardins, podas e cortes de árvores.

Limpeza de
feiras livres

A limpeza dos locais após a realização de feiras livres é realizada
manualmente através de varrição e recolhimento dos resíduos, utilizando-se
do mesmo veículo que atenda a coleta domiciliar e que o conduz para a
estação de transbordo, passando pelo mesmo processo até a destinação final,
no município de Jambeiro.

Manutenção
de Bocas de
lobo

A manutenção de bocas de lobo é realizada ao longo das vias públicas da área
urbana, também em periodicidade variada, e contempla a limpeza,
desobstrução e recolhimento dos detritos formados, predominantemente,
por poeira, terra e areia. O serviço é atualmente realizado pela SEADRE e o
equipamento utilizado é de propriedade da Ecopav.

Coleta e
translado
dos resíduos

De acordo com o Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Domiciliares
(CETESB, 2016), a geração de resíduos no município pela população residente
é de 66,68 t/dia. Porém, de acordo com a Prefeitura, a geração de resíduos
nas altas temporadas pode chegar a 130,1 t/dia em função da população
flutuante.
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Grupo

Atividade

Principais características
A coleta de resíduos domiciliares ocorre de duas maneiras, através da coleta
regular porta a porta e coleta seletiva porta a porta.
A periodicidade deste serviço na região do centro ocorre diariamente, duas
vezes por dia (manhã e tarde).
Além disso, o município conta com ecopontos e diversos programas que
focam nos resíduos de logística reversa, como pilhas, pneus, baterias,
lâmpadas, etc.

Transbordo e
transporte

Os resíduos sólidos domiciliares são transportados pelos próprios caminhões
coletores compactadores até uma estação de transbordo municipal, instalada
em uma área com cerca de 4.000 m², localizada no extremo sul da Avenida Dr.
Remo Correia da Silva.
Nesta unidade, a própria empresa responsável pela coleta efetua a
transferência dos resíduos da coleta domiciliar com auxílio de 1 escavadeira
hidráulica para a frota de 3 caminhões “cavalo mecânico” e 6 carretas.
O transporte dos resíduos até a unidade de destinação final, que chega a ser
composto por 2 a 3 viagens por dia com cerca de 30 a 35 t por viagem, é
efetuado pela empresa Ecopav. Na temporada cada caminhão pode realizar
até cinco viagens de resíduos por dia.

Reaproveita
mento e/ou
tratamento

Para o reaproveitamento dos materiais recicláveis oriundos da coleta seletiva
porta a porta e nos postos de entrega voluntária, a Prefeitura mantém
parceria com a COOPERSUSS – Cooperativa de Triagem de Sucata União de
São Sebastião, desde a sua constituição ocorrida no ano de 2000. Além da
coleta e entrega dos materiais, essa parceria envolve o custeio do aluguel do
galpão, energia elétrica e água e a renda obtida pela venda é totalmente
revertida para os cooperados, responsáveis pela segregação, armazenamento
e comercialização, como forma de projeto social de geração de renda.

Destinação
final

Atualmente, em virtude da menor distância e da melhor qualidade do destino
final, os resíduos sólidos domiciliares vem sendo encaminhados para o Aterro
Sanitário de Jambeiro, propriedade da empresa UTRG Jambeiro, localizado na
Antiga Estrada do Jambeiro, Km 4,4, Bairro do Varadouro, Jambeiro (SP), com
acesso pelo Km 15 da Rodovia dos Tamoios.

Resíduos sólidos da
Construção Civil

Dos resíduos da construção civil recolhidos diariamente no município, de 35%
se compõem de resíduos cimentícios/cerâmicos, 25% de solos, 15% de
madeiras e 25% de canos, telhas, fios e outros rejeitos.
Atualmente, existe apenas uma unidade de recebimento de entulhos
particular licenciada junto à Prefeitura.
Muito dos resíduos sólidos inertes costumam ser descartados irregularmente,
sem nenhum controle técnico, como demonstrava a existência de mais de
cem bota-foras, em levantamento realizado em 2006 pelo Plano de
Gerenciamento.
Integrado de Resíduos de São Sebastião - PRESS. Acredita-se que atualmente
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Grupo

Atividade

Principais características
este valor não reflita mais a realidade havendo necessidade de um novo
levantamento no Plano Municipal de Resíduos Sólidos.
A Secretaria de Serviços Públicos, ao recolher entulhos lançados
irregularmente em logradouros públicos, os conduz para disposição num
terreno da Prefeitura Municipal.

Resíduos de Serviços de
Saúde

Os resíduos de serviços de saúde são gerados por 132 pontos de coleta no
município, e o peso médio estimado é de 7.000 kg/mês, sendo o hospital
municipal o maior gerador.
Devido às suas características patogênicas, estes resíduos são coletados por
veículos que atendem a legislação vigente para transporte de produtos
perigosos. As coletas são feitas as segundas, quartas e sextas feiras, e são
transportados pela empresa: Pioneira Saneamento e Limpeza Urbana Ltda,
localizada na cidade de Suzano/SP.
Esta unidade efetua o tratamento térmico pelo processo de incineração, os
produtos cinzas e efluentes sólidos do filtro de mangas são destinados para
aterro sanitário licenciado, e gazes produzidos passam por análises contínuas.

Fonte: São Sebastião, 2012.

Ademais, cumpre destacar que nenhuma das infraestruturas relacionadas a estes sistemas de
saneamento básico incidem sobre a Área Diretamente Afetada (ADA), e que a viabilidade para
ligação e uso no empreendimento deverá ser verificada junto às instituições responsáveis, como a
Sabesp e a Prefeitura Municipal de São Sebastião.

4.3.8. Infraestrutura e Sistema Viário
 Infraestrutura rodoviária
As principais rodovias que servem a AII da Marina Pública de São Sebastião são: Dr. Manoel Hipólito
do Rego (SP-055/BR-101), que compõe o corredor Rio-Santos e percorre a região em paralelo a linha
costeira, e Tamoios (SP-099), que permite a ligação entre o Litoral Norte e o planalto paulista (Figura
4.3.8-2). Ambas de notável relevância para a dinâmica dos municípios, incluindo São Sebastião (AID
do empreendimento), pois configuram como os únicos eixos de ligação terrestre entre outras regiões
do estado de São Paulo e também do Rio de Janeiro.
A Rodovia Dr. Manoel Hipólito do Rego (SP-055/BR-101) possui uma extensão total de 336km entre
Ubatuba/SP e Peruíbe/SP. Desta extensão, o trecho entre os quilômetros 102 a 124 é o que abrange
a AII do empreendimento e, segundo o Departamento de Estradas de Rodagem – DER, caracteriza-se
por possuir pista dupla ou simples com duas faixas de rolamento por sentido em áreas urbanas de
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Caraguatatuba (± 8km de extensão) e São Sebastião (± 10km de extensão), e pista simples com uma
faixa por sentido nos demais trechos (± 4km de extensão).
Em geral, apresenta pavimento asfáltico em estado regular de conservação, terrenos planos na maior
parte da extensão, exceto em passagens de morros, como observado na AID. Possui intersecções em
nível com outras vias, com dispositivos de entrelaçamento (rotatórias ou retornos à esquerda), e
fluxo de veículos demandados pelo tráfego local, intermunicipal e, principalmente, pelos turistas em
alta temporada. O trecho mais próximo da ADA dista aproximadamente 800 metros e apresenta
características de vias urbanas.
A Rodovia dos Tamoios (SP-099), por sua vez, se estende por 79 km entre São José dos Campos/SP e
Caraguatatuba/SP e é integralmente administrado pelo Departamento de Estradas de Rodagens –
DER, diferente da SP-055, que possui trechos na AII administrados pelos municípios. Sua pista é
simples com uma faixa por sentido, havendo trechos em aclive com terceira faixa, e o pavimento é
asfáltico em estado regular de conservação.
O terreno na SP-099 é na sua maior parte ondulado, havendo trecho de serra, montanhoso, em
extensão de 8,7 km, chegando a apresentar inclinação de 15% em alguns locais. O fluxo de veículos
nesta rodovia é demandado por viagens de longa distância (intermunicipal e regional) e veículos de
cargas para abastecimento e atendimento do litoral, além de turistas nas altas temporadas que
costumeiramente causam congestionamentos no trecho de serra.
Cumpre ressaltar que a Rodovia dos Tamoios encontra-se em processo de ampliação, com novo
trajeto e passagens em túneis, que visa desafogar o trânsito em alta temporada e facilitar o acesso
aos municípios de São Sebastião e Ilhabela. A configuração proposta para esta obra é de manter
pistas dedicadas para cada sentido e no mínimo duas faixas cada.
Os Volumes Diários Médios destas rodovias são apresentados na Tabela 4.3.8-1.
Tabela 4.3.8-1: Volumes Diários Médios das rodovias inseridas na AII - 2016.
Rodovias

Passeio

Comercial

Total

SP-055

14.916

1.671

16.587

SP-099

16.043

2.040

18.083

Fonte: DER, 2019.

 Sistema viário municipal
A partir da Rodovia SP-055/BR-101, o acesso à área do empreendimento pode ser realizado pela Av.
Dr. Altino Arantes, caracterizada por pista simples com duas faixas de rolamento por sentido,
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pavimento de blocos intertravados em bom estado de conservação e vagas de 45° para
estacionamento de veículos leves (Figuras 4.3.8-1 e 4.3.8-2).
Apresenta terreno plano, intersecções em nível com outras vias e a ocupação lindeira possui
predomínio de edificações térreas ou de poucos pavimentos com uso comercial ou de prestação de
serviços. Ainda de acordo com CPEA (2011), a Av. Dr. Altino Arantes constitui o principal local de
turismo no núcleo urbano do município e o tráfego de veículos e pedestres é, cotidianamente,
reduzido – exceção se dá em feriados e fins de semana de verão.
Figura 4.3.8-1: Trecho da Avenida Doutor Altino Arantes próximo à ADA.

Fonte: Geo Brasilis, 2018.

 Ferrovias
De acordo com as informações obtidas na Agência Nacional de Transporte Terrestre ANTT, as áreas de influência do empreendimento e não possuem infraestruturas ferroviárias.
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 Dutovias
A Área de Influência Indireta (AII) do empreendimento apresenta três traçados de dutovias que
interceptam seu território, sendo dois oleodutos e um gasoduto.
Assim como contextualizado anteriormente, o município de São Sebastião possui o Terminal
Almirante Barroso – TEBAR, administrado e operado pela empresa Transpetro, que justifica a
existência dos dois oleodutos para a transferência do petróleo que chega de navio no Canal de São
Sebastião.
Os oleodutos têm como ponto de origem o TEBAR e, como destino os municípios de Cubatão (118
km de extensão) e Guararema (49,2 km de extensão), onde estão localizados outros terminais e
refinarias.
Em relação ao gasoduto, este apresenta dois trechos, o primeiro com origem na Plataforma Marítima
Mexilhão - PMXL e destino a Unidade de Tratamento de Gás em Caraguatatuba - UTGCA, onde boa
parte encontra-se submersa, e o segundo trecho, liga a referida UTGCA à Refinaria Henrique Lage,
localizado em São José dos Campos/SP. Ao todo, ambos os trechos somam 197,5 km de extensão.
Dentre as dutovias supracitadas, os dois oleodutos são únicos os que incidem sobre a AID do
empreendimento. E, apesar do TEBAR estar relativamente próximo da ADA (±500m), o início destas
dutovias se dá a aproximadamente 1,4 km de distância, em área no interior da costa, onde o
empreendimento não possui potencial para interferência.
 Portos e infraestruturas náuticas
A extensa linha costeira das áreas de influência propiciam condições favoráveis para o
desenvolvimento de atividades náuticas e marítimas, o que reflete no atual uso múltiplo identificado
no Canal de São Sebastião. Dentre os referidos usos, destacam-se as atividades do Porto de São
Sebastião e do Terminal Almirante Barroso – TEBAR, o transporte de passageiros e automóveis entre
São Sebastião e Ilhabela, e as marinas (Figura 4.3.8-2).
O TEBAR, terminal privativo de granéis líquidos é administrado pela Transpetro, opera em dois píeres
e quatro berços com extensão de 905 metros, e utiliza 43 tanques com 2,1 milhões de toneladas de
capacidades estática para depósito. A operação deste responde por mais de 60% da movimentação
de petróleo nas Regiões Centro-Oeste e Sudeste do País (Polis, 2012) e é capaz de movimentar 50
milhões de toneladas anualmente (CPEA, 2011).
O Porto de São Sebastião, cujas obras foram iniciadas em 1936 e concluídas em 1955, possui ainda
uma dimensão logística e econômica restrita. A movimentação de carga no Cais Público que até
recentemente era cerca de 400 mil toneladas anuais elevou-se em 2008 para 834 mil toneladas, ao
incorporar fluxo de produtos siderúrgicos (CPEA, 2011).
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De acordo com o Estudo de Impacto Ambiental do Porto de São Sebastião (CPEA, 2011), os principais
itens relativos às importações no porto são: barrilha e sulfato de sódio a granel, e cevada. Enquanto
no sentido de exportação constam: veículos, peças, máquinas e equipamentos, produtos siderúrgicos
e cargas gerais.
Além do TEBAR e do Porto de São Sebastião, destacam-se a existência de marinas particulares, a
balsa São Sebastião-Ilhabela, e píeres de usos públicos e principalmente privados, que indicam a
grande demanda neste setor e a representatividade do modal na região.
No relatório produzido pela PETROBRAS (2017), foram identificadas 51 marinas, garagens náuticas e
iates clubes na AII do empreendimento, sendo 16 no município de São Sebastião (AID) e outras sete
no município de Ilhabela (Tabela 4.3.8-2).
Tabela 4.3.8-2: Marinas, garagens náuticas e iates clubes nos municípios de São Sebastião e
Ilhabela.
Município

São
Sebastião

Empresa

Marina Canoa
Barra do Uma

Tipo

Infraestrutura

Marina

80 vagas de lanchas
entre secas e molhadas,
40 vagas de Jet ski, píer,
rampa, tratores,
restaurante, área de
lazer.

São
Sebastião

Marina Igararecê

Marina

Vagas secas e molhadas,
30 poitas homologadas,
píer, restaurante,
piscina, estacionamento
e oficina náutica.

São
Sebastião

Marina Porto
Segura

Garagem
náutica

Vagas secas, poitas para
pernoite, sistema
“travel lift” para descer
e subir embarcação

Key Marine

Garagem
náutica

Vagas secas, 10 poitas,
tratores.

São
Sebastião
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Serviços
Subida e descida de
embarcação da água,
embarcação para
socorro náutico,
alimentos e
bebidas, lavagem da
embarcação (produtos
biodegradáveis)
Serviço de bote
embarque e
desembarque, venda de
embarcações,
abastecimento
combustível, alimentos e
bebidas, manutenção de
embarcação (inclui
pintura), socorro
náutico.
Socorro náutico,
manutenção, serviços de
marinheiro, limpeza da
embarcação e
despachante náutico.
Socorro náutico, charter.

Local

Barra do
Una

Praia do
Arrastão

Praia Preta

Centro
(entre
Pontal da
Cruz e
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Município

Empresa

Tipo

Infraestrutura

São
Sebastião

Marina Vitória

Garagem
náutica

Vagas secas, trator,
rampa.

São
Sebastião

Marina Canto do
Rio

Garagem
náutica

Vagas secas, 2 tratores,
rampa, píer.

São
Sebastião

Marina Ondas do
Una

Marina

120 vagas secas, vagas
molhadas, 4 tratores,
píer, piscina e área de
lazer, rampa, loja
náutica

São
Sebastião

Marinella

Marina

Vagas secas, Píer, rampa

São
Sebastião

Marina Boreste

Marina

Píer, vagas secas,
rampa, tratores, oficina
para reparo, piscina e
bar, piso impermeável,
canaletas e caixas
separadoras de água e
óleo.

São
Sebastião

Clube Náutico
Barequeçaba

Garagem
náutica

Vagas secas, tratores
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Serviços

Local
Arrastão).
Área externa
a APAMLN.

Socorro náutico, subida e
descida de embarcação
da água, limpeza das
embarcações, charter e Boiçucanga
passeios nas ilhas dos
Gatos, das Ilhas e das
Couves.
Socorro náutico, subida e
descida de embarcação
da água, limpeza das
embarcações,
manutenção de estafafo
Boiçucanga
e casco de fibra, charter
e passeios para as ilhas
dos
Gatos, das Ilhas e das
Couves.
Socorro náutico, subida e
descida de embarcação
da água, agenciamento
de charter, venda de
Barra do
embarcações para os
Una
proprietários, serviço da
loja náutica e
abastecimento.
Socorro náutico, subida e
descida de embarcação
Barra do
da água, charter e
Una
passeios.
Socorro náutico, subida e
descida de embarcação
da água, agenciamento
de compra venda de
Barra do
embarcações para os
Una
proprietários,
abastecimento,
alimentos e bebidas.
Socorro náutico, subida e
descida de embarcação
Barequeçaba
da água e limpeza da
embarcação
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Município
Empresa
Tipo
São
Não
Adventure Marine
Sebastião
identificado

Infraestrutura

Serviços

Local

Não identificado

Não identificado

Arrastão

São
Sebastião

Náutica Portal da
Olaria

Não
identificado

Não identificado

Não identificado

Portal da
Olaria

São
Sebastião

Náutica Ponta

Garagem
náutica

Oficina

Manutenção de
embarcações

Ponta da
Cruz

São
Sebastião

Náutica Santana

Não
identificado

Não identificado

Não identificado

Ponta da
Cruz

Não identificado

Não identificado

Não identificado

Não identificado

Garagem
Náutica

260 vagas secas, 8
tratores, infraestrutura
que atendi as
recomendações do
Projeto Marinas da
CETESB, piscina,
lanchonete, loja.

Subida e descida de
embarcação da água,
loja de conveniência e
despachante naval.

São
Não
Marina Motor Boat
Sebastião
identificado
São
Iate Clube Barra do
Iate Clube
Sebastião
Una

Ilhabela

Centro Náutio
Ilhabela

Ilhabela

Marina Porto
Ilhabela

Marina

130 vagas secas, vaga
molhada em poitas,
píer, restaurante,
piscina, píer, academia.

Ilhabela

Náutica Mistral

Garagem
Náutica

Vagas cobertas, rampa,
tratores, churrasqueira.

Yacht Club Ilhabela

Iate clube

Píer concreto flutuante,
vagas secas e molhadas,
estrutura do clube,
sistema de coleta e
tratamento de resíduos
e efluentes, flats para
hospedagem dos sócios.

Ilha Jet Clube

Garagem
náutica
para
Moto
Aquática
(Jet Ski)

Vagas secas para Jet Ski

Ilhabela

Ilhabela
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Portal da
Olaria
Barra do
Una

Perequê

Mini SPA, charter,
serviço de bote
embarque e
Itaquanduba
desembarque, poia
avulsa (pernoite), venda
de embarcações.
Socorro náutico, Subida
e descida de embarcação Barra Velha
da água.
Aluguel de vagas para
pernoite, recepção de
eventos náuticos,
serviços gerais do clube
Saco do
(funcionamento e
Indaiá
manutenção), serviço de
hospedagem e alimentos
e bebidas.

Não identificado

Perequê
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Município

Empresa

Tipo

Ilhabela

Iate Clube de
Santos (Sede
Ilhabela)

Iate clube

Ilhabela

Pinda Iate Clube

Iate clube

Infraestrutura
Serviços
Vagas secas e molhadas, Serviços gerais do clube
poitas, piscina,
(funcionamento e
restaurante, píer,
manutenção), serviço de
rampa, heliporto.
alimentos e bebidas.
Vagas secas e molhadas,
Não identificado.
poitas, piscina, rampa.

Local
Ponta do
Barreiro
Pequeá

Fonte: PETROBRAS, 2017.

A Figura 4.3.8-2, a seguir, ilustra a localização das infraestruturas náuticas e marítimas mais próximas
do empreendimento, com destaque ao píer público de contemplação da paisagem, que abrange a
Área Diretamente Afetada e será substituída por outro píer melhor estruturado e previsto no projeto
da Marina Pública de São Sebastião.
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Figura 4.3.8-2: Infraestruturas náuticas e marítimas próximas do empreendimento.
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4.3.9. Patrimônios Histórico-culturais
O diagnóstico de Patrimônio Histórico-Cultural tomou como base o levantamento dos bens
tombados e sítios arqueológicos existentes na Área de Influência Direta (AID), disponíveis e
reconhecidos em fontes oficiais, tais como:





Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos (CNSA), do Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional – IPHAN (2019a);
Lista de Bens Tombados e Processos em Andamento (1938-2016), do Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional – IPHAN (2019b);
Lista de Bens Tombados no Estado de São Paulo, do Conselho de Defesa do Patrimônio
Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico – CONDEPHAAT (2019); e
Prefeitura Municipal de São Sebastião (2019).

Na Área Diretamente Afetada (ADA), o diagnóstico considerou, além do levantamento de dados
secundários, os procedimentos estabelecidos para os estudos de avaliação de impacto ao patrimônio
arqueológico (Instrução Normativa IPHAN nº 01/2015).
 Bens tombados
A AID do empreendimento contempla diversos patrimônios histórico-culturais protegidos pelo
instrumento de tombamento, reflexo do processo de ocupação, que se iniciou no século XVI e tornou
São Sebastião uma das primeiras cidades a serem povoadas na costa brasileira.
No âmbito federal, o IPHAN reconhece e administra uma edificação situada na Avenida Dr. Altino
Arantes, nº 32, denominada “Casa de sobrado com teto pintado”, que foi tombada no processo nº
517-T e inscrita sob o nº 429 de 15/04/55 no Livro de Belas Artes.
A referida edificação foi construída no século XVIII, resultado de uma economia paralela e subsidiária
à mineração do interior da Colônia. De projeto e construção bastante apurados, sofreu significativa
reforma em 1838, responsável pela substituição dos antigos balcões de madeira pelos gradis de ferro
atuais. São desta época também as pinturas de seus tetos, representando cenas mitológicas,
alegorias, paisagens e raras vistas do Rio de Janeiro no início do século XIX (Outeiro da Glória, Passeio
Público, Entrada da baía e Praça Quinze).
http://portal.iphan.gov.br/ans.net/tema_consulta.asp?Linha=tc_belas.gif&Cod=1944
No âmbito estadual, o CONDEPHAAT é responsável por cinco patrimônios tombados, sendo um da
categoria de conjunto urbano, um religioso, duas área naturais e um relacionado à
agricultura/pecuária. As localizações, descrições e registros fotográficos são apresentadas na Tabela
4.3.9-1.
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Tabela 4.3.9-1: Patrimônios histórico-culturais tombados pelo CONDEPHAAT na AID do empreendimento.
Patrimônio
tombado

Centro
Histórico de
São Sebastião

Localização

Centro de São
Sebastião

Processo de
tombamento

14150/69

Livro

Descrição

Livro do Tombo
Histórico:
inscrição nº 2, p.
2, 27/04/1971

A cidade de São Sebastião, localizada no litoral norte paulista,
originou-se através de concessões de sesmarias, entre 1580 e 1609.
Inicialmente, sua economia baseava-se na cultura do arroz, da canade-açúcar, mandioca e cereais. No final do século XVIII, em plena
expansão, chegou a possuir cerca de 25 engenhos ligados ao fabrico
do açúcar e da cachaça, prosperando, no século seguinte, com a
cultura do café. Foi elevada à categoria de cidade em 1875. O
tombamento incidiu sobre sete quadras, além de alguns imóveis
isolados como a Capela de São Gonçalo e residências, Cadeia Pública,
Igreja Matriz, casa térrea à Rua Antônio Cândido e edifício do Grande
Hotel. A técnica construtiva usual dos imóveis mais antigos é a
alvenaria de pedra assentada com argamassa de pó de concha e areia,
muito comum no litoral.
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Patrimônio
tombado

Convento
Franciscano
de Nossa
Senhora do
Amparo

Localização

Praça Lourenço
Lovisi, s/n

Processo de
tombamento

21/71

Municípios:
Bertioga,
Caraguatatuba,
Ilhas, Ilhotas e
Itanhaém,
26.855/89
Lajes
Santos, São
Sebastião e
Ubatuba

Livro

Descrição

Registro fotográfico

O Convento de Nossa Senhora do Amparo, construído originalmente
em 1637, era ponto de parada dos jesuítas em suas viagens pelo
litoral. Em 1934, por ter sido abandonado durante 60 anos, foi
reconstruído
por encontrar-se em péssimo estado de conservação. Do
Livro do Tombo
convento fazem parte igreja, sacristia e claustro. As paredes medem 1
Histórico:
m de espessura, os batentes são de pedra e a torre possui cobertura
inscrição nº 62, p. abobadada. O interior está bastante descaracterizado, principalmente
5, 22/09/1972
com a substituição dos altares primitivos por outros de talha, em
estilo neoclássico, envernizados. Em 1976, uma reforma
descaracterizou ainda mais a igreja, com a introdução de lajotas do
tipo colonial no piso e azulejos nas paredes.

Livro do Tombo
Arqueológico,
Etnográfico e
Paisagístico:
inscrição nº 27,
pp. 308 e 309,
20/05/1994
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O litoral paulista possui um grande número de ilhas, ilhotas e lajes
que formam um conjunto cênico-paisagístico de rara beleza. A
importância da preservação dos ecossistemas insulares justifica-se
devido às condições ambientais específicas que necessitam de ação
preservacionista rigorosa e por ainda se manterem íntegras com
inexpressivas intervenções humanas. O tombamento incidiu sobre 10
ilhas, Ilhas da Pedra, Redonda, Pequena, Ponta, Ponta da Aldeia,
Peruibe, Boquete, As Ilhas, Palmas e Negro;7 ilhotas (Ilhotas do Sul,
Massaguaçu, Ponta do Baleeiro, Itassussé, Juqueí, Ponta do Itapuã e
Boquete e 12 lajes (Lajes Pequena, Feia, Grande Dentro, Grande do
Perequê, Palmas, Moleques, Apara, Laje, Ponta Itaipu, Paranapuã e
Noite Escura).
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Patrimônio
tombado

Sede da
Fazenda
Santana

Serra do Mar
e de
Paranapiacaba

Localização

Doutor Manoel
Hypólito do
Rego, 1579

Estado do Rio
de Janeiro ao
estado do
Paraná

Processo de
tombamento

Livro

Descrição

Registro fotográfico

20/71

A produção agrícola de São Sebastião era muito variada. Durante o
século XVIII incrementou a sua economia com o fabrico do açúcar e
cachaça. A Fazenda Santana, deste período, constitui-se em
importante
exemplar de engenho de açúcar. A primeira ala da sede
Livro do Tombo
foi construída em 1743, em pedra no térreo e em pau-a-pique na
Histórico:
parte superior, contemporânea ao engenho e aqueduto. Destes dois
inscrição nº 64, p. últimos ainda restam vestígios. No século XIX, com o advento do café,
3, 22/09/1972
a sede foi acrescida de um corpo lateral ao lado do qual encontra-se
um alpendre remanescente da primeira construção. O tombamento
incluiu, além do sobrado, construções remanescentes do engenho e
senzala, alfaias, sete imagens e mobiliário antigo.

20868/79

O conjunto das Serras do Mar e de Paranapiacaba destaca-se pelo seu
grande valor geológico, geomorfológico, hidrológico e paisagístico
(condição de banco genético de natureza tropical, dotado de
ecossistemas representativos da fauna e da flora), e por funcionar
Livro do Tombo como regulador das qualidades ambientais e dos recursos hídricos da
Arqueológico,
área litorânea e reverso imediato do Planalto Atlântico. A escarpa da
Etnográfico e
Serra do Mar, que serviu no passado de refúgio climático para a
floresta úmida de encosta, exibe hoje os últimos remanescentes da
Paisagístico:
cobertura florestal original do Estado de São Paulo, fundamentais
inscrição nº 16, p.
para
a estabilidade das vertentes de alta declividade aí presentes,
305, 08/09/1986
sujeitas aos maiores impactos pluviométricos conhecidos no país. A
área tombada corresponde a 1.208.810 ha e inclui parques, reservas e
áreas de proteção ambiental, esporões, morros isolados, ilhas e
trechos de planícies litorâneas.

Fonte: CONDEPHAAT, 2019.
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O centro histórico, segundo o Departamento de Patrimônio Histórico de São Sebastião, é tombado
pelo município nos mesmos limites estabelecidos pelo CONDEPHAAT, possuindo a mesma área de
abrangência (Figura 4.3.9-1).
Em relação às capelas e edificações, que por vezes encontram-se no centro histórico, o site da
Prefeitura (2019) informa as seguintes características:


Igreja Matriz: Em 1603 e 1609, com a doação das terras localizadas em frente à Ilha de São
Sebastião (Ilhabela) aos sesmeiros, foi cedido um terreno ao santo padroeiro local para ser
erguida uma capela. Ainda no século XVII, a igreja foi construída com pedra, cal de conchas e
óleo de baleia, em estilo jesuítico com composições renascentistas, moderadas e regulares,
imbuídas do espírito severo da Contrarreforma. O frontão reto, triangular, mostra a transição
entre o Renascimento e o Barroco, e a capela-mor - mais estreita - é o modelo mais comum
no Brasil colonial. No final dos anos 90 o prédio começou a apresentar problemas estruturais
nas colunas e paredes que acabaram por interdita lo. Foi elaborado um projeto de restauro e
realizada uma grande obra que teve início nos anos 2000. O projeto teve por objetivo trazer
de volta a fachada do prédio de 1819, a recuperação dos madeiramentos estruturais como as
colunas da nave, telhado, elétrica, troca da esquadrias, restauro dos altares laterais e
reconstituição do altar mor. A pintura foi realizada a cal pigmentada nas cores encontradas
após pesquisa arqueológica. As peças são de terracota, pintadas, e representam o primeiro
período da igreja. Das seis imagens encontradas, quatro estão em bom estado de
conservação e são passíveis de restauro – uma delas, a de Santa Luzia, está datada – 1652. As
outras imagens são: uma Nossa Senhora com menino, um Santo Antônio e um santo "Bispo",
ainda desconhecido. Também foram encontrados fragmentos de um Cristo crucificado e de
uma imagem de São Sebastião. Atualmente, essas imagens sacras encontram-se na Capela
de São Gonçalo, onde funciona o Museu de Arte Sacra.

Fonte: São Sebastião, 2019.
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Capela de São Gonçalos: A construção de pedra assentada sobre o barro, embora e
pequenas dimensões, é um importante exemplar da arquitetura religiosa da época colonial.
As obras realizadas em 1996 procuraram devolver a integridade do monumento, sanando
problemas de fissuras, cobertura, ataque de insetos xilófagos. A doação de novas peças, a
recuperação da Porta do Passo e a colaboração da Igreja Matriz tornou possível a
revitalização do acervo. O aparecimento de imagens de barro do século XVII, durante as
obras de restauro da Igreja Matriz (monumento do século XVII), enriqueceu ainda mais o
acervo em exposição permanente.

Fonte: São Sebastião, 2019.



Capela do Paúba: Construção de tijolos de barro na parte antiga, sua fachada e implantação
representam a tradição de capelas de bairro, com resquícios da tradição colonial no Brasil.
Pode-se reconhecer nesta capela o modelo utilizado nas demais construções religiosas da
Costa Sul de São Sebastião, caracterizadas pela fachada com frontão triangular ladeado por
pináculos e pequeno sineiro. Construídas pelas comunidades caiçaras no início do século,
marcam a economia de subsistência.

Fonte: cidadeecultura, 2019.
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Capela do Sagrado Coração de Jesus: Construção de alvenaria de tijolos possui a fachada
tradicional das capelas da região: frontão em forma triangular, com sineiro central,
acompanhando as duas águas do telhado e ladeado por pináculos. A construção é composta
por dois corpos: nave e capela-mor, com sacristia de pé direito mais baixo separada por arcocruzeiro.

Fonte: cidadeecultura, 2019.



Capela de Barra do Sahy: Implantada em local privilegiado, na margem esquerda do Rio
Sahy, ao lado da ponte que faz ligação entre a vila e o local da capela há uma casa (já
reformada) onde eram feitas as rezas até a construção da capela. O pátio frontal é utilizado
para festas religiosas.

Fonte: cidadeecultura, 2019.



Capela do Cemitério Municipal: Construção simples de tijolos, típica capela de cemitério: de
pequenas dimensões, é utilizada como ossário.



Capela da Imaculada Conceição Praia das Cigarras: Construção do século XX (1960) em
devoção a Nossa Senhora Imaculada Conceição. Exemplo de religiosidade caiçara.



Capela São Benedito e Sant’Anna.
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Casa Esperança: Localizada na Avenida Dr. Altino Arantes, a Casa Esperança é testemunho da
prosperidade de São Sebastião. Possui a maioria dos aspectos característicos da arquitetura
civil e urbana do século XVIII. Sua construção apresenta fachada simétrica e ornamentação
em pedra que seguiam padronização portuguesa contida nas Cartas Régias e nas Posturas
Municipais, onde as ruas eram definidas pelos sobrados e casas térreas, devendo os mesmos
ocupar limites do terreno. A Casa Esperança ficou assim conhecida por volta de 1950 quando
pertenceu a uma família de imigrantes italianos que montou um comércio com essa
denominação.

Fonte: São Sebastião, 2019.



Casa Dória: Em um período de estagnação econômica vivida pela cidade, a Casa Dória é um
dos raros exemplares de arquitetura do começo do século no centro histórico, dominado por
casas singelas. Localizada na Rua Antônio Cândido, 113, centro, é uma residência térrea
típica do século XVIII, em construção de pedra e cal, que se destaca no núcleo histórico de
São Sebastião por sua amplitude e localização privilegiada (Largo da Casa de Câmara e
Cadeia). De implantação colonial, as portas e janelas estão no alinhamento da rua, o quintal
voltado para a praia, marca a função de despejo desta no período.

Fonte: São Sebastião, 2019.
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Casa da Câmara e Cadeia: A Casa de Câmara e Cadeia acompanha as características da
arquitetura civil do séc. XVIII, como a fachada simétrica, sua construção apresenta etapas
típicas da técnica de alvenaria de pedra e cal, obtida da moagem de conchas. Guarda
aspectos comuns a esse tipo de prédio público, na época, como a escadaria externa e
telhados de quatro águas. As casas de Câmara da época, geralmente eram fruto de projeto
de engenheiros militares portugueses, exigiam técnica construtiva sólida e uma arquitetura
imponente.

Fonte: São Sebastião, 2019.



Praia Hotel: É uma construção em pedra e cal nos elementos estruturais, vedações de pau a
pique nas paredes internas do andar superior e utilização de tijolos nos arcos das janelas,
estruturas e empena da cobertura e a estrutura do telhado em madeira. Possui decoração
geométrica na fachada diferenciando-se dos demais sobrados, o que marca um regionalismo
definido e encontrado em Ubatuba e Parati. Esse sobrado recebeu a denominação de Praia
Hotel em 1940, quando foi instalado no prédio um hotel com esse nome. Localizado na Av.
Dr. Altino Arantes, 212, centro, é uma construção de pedra e cal, típica do período colonial
em que o comércio portuário exigia a existência de armazéns nas vilas de marinha. Sofreu
importante revitalização em 1997 com a retirada dos toldos, deixando à mostra a fachada do
prédio e a técnica construtiva. Atualmente funciona no prédio uma livraria/cafeteria.



Casa da Cultura: Localizado na Avenida Altino Arantes, 174, centro, o prédio foi construído
por volta do século XIX e teve importante papel no desenvolvimento cultural do município,
tendo abrigado o Grupo Escolar “Henrique Botelho”, a primeira escola pública do município.
Esse Grupo foi criado por decreto em 10 de dezembro de 1901 e instalado em 07 de julho de
1902. Esteve à frente de sua organização o professor Henrique Cupertino Botelho (que,
segundo o Anuário do Ensino do Estado de São Paulo 1907-1908, foi diretor desse Grupo)
sob a fiscalização do então inspetor escolar Lindolpho Francisco de Paula, que na ocasião
organizava o vizinho Grupo de Vila–Bela (atual Ilhabela). Na construção do prédio foram
utilizadas três técnicas construtivas: a pedra e cal, pau a pique e alvenaria de tijolos. O
emboço para entablamento de portas e janelas foi feito com massa e elemento cerâmicos. O
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prédio passou por grande reforma na década de 1950, descaracterizando-o em grande parte.
A cobertura foi totalmente alterada, tendo sido a empena lateral demolida, todas as
esquadrias originais, o piso (assoalho de madeira) e a forração trocados. Assim, nas obras
realizadas em 1994 e 2002, optou-se por uma reforma que recuperasse os elementos que
caracterizassem a construção do século XIX, que foi possível através de pesquisas em
material iconográfico, decapagem e prospecção arqueológica.

Fonte: São Sebastião, 2019.

Dentre os patrimônios tombados na AID, destacam-se o Centro Histórico e as edificações situadas na
Avenida Altino Arantes (rua da praia), que estão à aproximadamente 200 metros da área de
implantação do empreendimento (ADA), conforme Figura 4.3.9-1.
Assim como determina as legislações vigentes, qualquer interferência ao patrimônio tombado e
respectivas áreas envoltórias devem ser autorizadas pelo órgão administrador. Neste contexto, para
a implantação e operação da Marina Pública de São Sebastião, a solicitação de intervenção em área
envoltória de bem tombado deve ser realizada através dos procedimentos específicos no IPHAN e
CONDEPHAAT.
 Sítios Arqueológicos
O município de São Sebastião, definido como AID do empreendimento, possui dois sítios
arqueológicos no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos do IPHAN (2019): São Francisco e Morro
do Abrigo.
O sítio São Francisco foi registrado em 1993 com aproximadamente 40 mil m² e é caracterizado como
histórico, de alta relevância, onde foram observadas estruturas de pedra e barro do século XVIII-XIX,
além de faiança, porcelana e grês. Encontra-se em área de unidade de conservação e, apesar disso,
possui menos de 25% de grau de integridade devido ao processo natural de erosão do solo e
vandalismo de visitantes não autorizados.
Já o sítio Morro do Abrigo, foi registrado como de alta relevância em propriedade privada no ano de
1899, onde se identificou vestígios de edificação de pedra e barro do século XIX. Abrange uma área
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de 2.375 m² e possui entre 25% a 75% de grau de integridade, reflexo de depredações, construção de
loteamentos e abertura de vias.
Dentre estes, o Morro do Abrigo é o mais próximo da ADA e encontra-se a aproximadamente 5,5 km
de distância.
Na Área Diretamente Afetada (ADA), a caracterização dos patrimônios arqueológicos foi realizada em
conformidade com a Instrução Normativa IPHAN nº 01/2015, que estabelece os procedimentos para
a solicitação do Termo de Referência Específico (TRE).
O TRE tem como objetivo definir o escopo mínimo para os estudos arqueológicos no âmbito do
licenciamento ambiental e foi solicitado em 14/12/2018, gerando o processo nº 01506.005675/201854.
Em 08/01/2019, a Superintendência IPHAN do Estado de São Paulo emitiu o TRE nº 12/IPHAN-SP,
manifestando-se favoravelmente à anuência das Licenças solicitadas junto aos órgãos ambientais (LP,
LI e LO) para a Marina Pública de São Sebastião e enquadrou o empreendimento no Nível I da IN nº
01/2015.
O enquadramento no Nível I da IN nº 01/2015 exige exclusivamente o Termo de Compromisso do
Empreendedor – TCE, que deverá ser assinado pelo responsável das obras e apresentado para
emissão conclusiva do IPHAN.
4.3.10. Comunidades Tradicionais
Para elaboração do presente diagnóstico foram consultadas as instituições que administram as terras
indígenas e quilombolas, como Fundação Nacional do Índio e Fundação Cultural dos Palmares, além
das informações levantadas pelo Estudo de Impacto Ambiental do Porto de São Sebastião (CPEA,
2011).
 Terras Indígenas
De acordo com a Fundação Nacional do Índio – FUNAI é cinto terras indígenas registradas na Área de
Influência Indireta, sendo uma na fase de estudo, uma delimitada, uma declarada e duas
regularizadas, conforme as definições apresentadas a seguir:



Em estudo: realização dos estudos antropológicos, históricos, fundiários, cartográficos e
ambientais, que fundamentam a identificação e a delimitação da terra indígena.
Delimitadas: terras que tiveram os estudos aprovados pela Presidência da FUNAI, com a sua
conclusão publicada no Diário Oficial da União e do Estado, e que se encontram na fase do
contraditório administrativo ou em análise pelo Ministério da Justiça, para decisão acerca da
expedição de Portaria Declaratória da posse tradicional indígena.
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Declaradas: terras que obtiveram a expedição da Portaria Declaratória pelo Ministro da
Justiça e estão autorizadas para serem demarcadas fisicamente, com a materialização dos
marcos e georreferenciamento.
Regularizadas: terras que, após o decreto de homologação, foram registradas em Cartório
em nome da União e na Secretaria do Patrimônio da União.

No município de São Sebastião, especificamente, definida como AID do empreendimento, são duas
terras indígenas tradicionalmente ocupadas e da etnia Guaraní, que ocupam aproximadamente
9.417,33 hectares, conforme Tabela 4.3.10-1.
Tabela 4.3.10-1: Terras indígenas na AID do empreendimento.
Terra Indígena

Etnia

Município

Superfície
(ha)

Fase do
Procedimento

Modalidade

Guarani do
Ribeirão Silveira

Guaraní

São Sebastião e
Santos

948,4

Regularizada

Tradicionalmente
ocupada

Ribeirão Silveira

Guaraní

São Sebastião e
Bertioga

8.468,93

Declarada

Tradicionalmente
ocupada

Fonte: Funai, 2019.

A terra indígena Guarani do Ribeirão Silveira encontra-se regularizada e próxima ao limite municipal
de Bertioga, no bairro Boracéia (São Sebastião/SP), a aproximadamente 45 km da ADA (Figura 4.3.111). Sua homologação ocorreu em 1987, porém está em processo de revisão junto à FUNAI desde
2003 (CPEA, 2011).
Segundo o Censo realizado pelo IBGE (2010), esta comunidade possui uma população de 328 que se
declaram indígenas e 4 que se consideram indígenas. A subsistência desta comunidade é obtida
através do plantio de milho, mandioca, batata-doce, feijão, e outras culturas. As principais fontes de
renda da comunidade são a comercialização de artesanato, plantas ornamentais e palmito (CPEA,
2011).
Enquanto a terra indígena Ribeirão Silveira, que se encontra declarada, não apresenta dados
disponíveis para a caracterização. Potencialmente trata-se da ampliação/revisão que está ocorrendo
na terra indígena Guarani do Ribeirão Silveira, visto o tamanho da área e sua denominação,
 Comunidades Quilombolas
A Fundação Cultural dos Palmares (2019) indica a existência de cinco comunidades quilombolas na
Área de Influência Indireta do empreendimento, todas certificadas e localizadas no município de
Ubatuba/SP (Tabela 4.3.10-2).
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Tabela 4.3.10-2: Comunidades quilombolas na AII do empreendimento.
Comunidade Quilombola

Município

Caçandoca
Fazenda Caixa
Sertão do Itamambuca
Cambury
Frade, Raposa, Caçandoquinha e Saco das Bananas

Ubatuba
Ubatuba
Ubatuba
Ubatuba
Ubatuba

Etapa atual do nº da Portaria
processo FCP de Certificação
Certificada
23/2005
Certificada
02/2006
Certificada
02/2006
Certificada
02/2006
Certificada
60/2008

Fonte: Palmares, 2019.
Tais comunidades, segundo CPEA (2011), se estabeleceram na segunda metade do século XIX, com o
declínio da produção cafeeira, quando ex-escravos ocuparam terras de fazendas abandonadas e
passaram a viver ali com certa autonomia, produzindo em pequenas roças e pescando. Com a
construção da BR-101 (Rio-Santos) na década de 1970, o Litoral Norte saiu do relativo isolamento em
que se encontrava, atraindo grileiros e especuladores imobiliários que ocuparam parte das terras
destas comunidades. Na mesma década, a criação dos Parques da Serra da Bocaina e da Serra do
Mar trouxe novas restrições ao uso destas terras, gerando uma situação fundiária de grande
complexidade.
Cumpre ressaltar na AID e ADA do empreendimento não ocorrem remanescentes desta comunidade.
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5. AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS
O presente capítulo tem como objetivo identificar e mensurar os potenciais impactos
socioambientais que possam ser gerados durante a ampliação e operação da Marina Pública de São
Sebastião, de modo verificar a necessidade de medidas preventivas, mitigatórias e, principalmente,
compensatórias para a viabilidade ambiental do empreendimento.
Os impactos socioambientais são traduzidos pela relação entre as características sociais e ambientais
das áreas de influência e a dinâmica transformadora que o empreendimento em análise poderá
desencadear, os quais são identificados os mecanismos de causa e efeito e situações que acabam
promovendo uma alteração significativa nas condições existentes.
A necessidade de realização de estudos envolvendo a identificação e avaliação de impactos
socioambientais surgiu com a Resolução CONAMA nº 1/1986, que define impacto ambiental como
“qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por
qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou
indiretamente afetem a saúde, a segurança e o bem estar da população; as atividades sociais e
econômicas; a biota; as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; a qualidade dos recursos
ambientais”.
Em todos os dispositivos legais que tratam de estudos de impacto socioambiental há uma etapa que
exige o desenvolvimento da avaliação de impactos durante o processo de licenciamento, pois em
última instância, é a que determinará ou não a viabilidade ambiental do empreendimento.
Neste contexto, para a identificação e avaliação dos impactos socioambientais do presente estudo
utilizou de metodologias tecnicamente reconhecidas e aplicadas nos processos de licenciamentos
ambientais, adaptadas de forma subsidiar os estudos para concessão, conforme detalhado no
Capítulo 5.1.
Além dos trabalhos supracitados, o presente capítulo engloba a proposição de medidas preventivas
e/ou mitigadoras dos impactos, consideradas necessárias para atestar a viabilidade ambiental e que
refletem nos custos socioambientais ao empreendimento.

Metodologia
A identificação de riscos e impactos socioambientais tomou como base as características atuais da
área e futuras do empreendimento, que analisadas em conjunto com os dados e informações sobre
as condições ambientais, apresentaram potencial para a geração de interferências no meio
ambiente.
As características da Marina Pública de São Sebastião foram obtidas nos Estudos de Engenharia e de
Mercado, bem como em projetos similares, conforme apresentadas no Capítulo 3.
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Para a identificação e avaliação dos potenciais impactos socioambientais, equipes multidisciplinares
analisaram as informações e os dados obtidos, e por vezes, outras referências bibliográficas oficiais e
tecnicamente reconhecidas sobre a região.
Dentre os diversos critérios existentes para a avaliação e classificação de impactos socioambientais,
optou-se por aqueles apresentados no Decreto Federal nº 6.848/2009 para determinação do Grau de
Impacto Ambiental (Tabela 5-1).
Tabela 5-1: Classificação adotada na avaliação de impactos ambientais.
Classificação

Variáveis
Local
Entorno

Abrangência
Regional
Global
Imediata
Curta
Temporalidade
Média
Longa
Ausente
Pequena
Magnitude

Média
Alta

Condições da
Biodiversidade
Interferida17

Muito
comprometida
Medianamente
comprometida

Definição
Potencial ocorrência de impacto socioambiental no limite patrimonial
ou no raio de até 5 km do empreendimento.
Potencial ocorrência de impacto socioambiental no entorno do sítio
aeroportuário, entre 5 a 10 km de distância.
Potencial ocorrência de impacto socioambiental na região, entre 10 a
50 km a partir do empreendimento.
Potencial ocorrência de impacto socioambiental em área que extrapola
a região, a mais de 50 km do aeroporto.
Impacto com permanência estimada em período menor que 5 anos
após a instalação/operação da fonte geradora.
Impacto com permanência estimada entre 5 a 15 anos após a
instalação/operação da fonte geradora.
Impacto com permanência estimada entre 15 a 30 anos após a
instalação/operação da fonte geradora.
Impacto com permanência estimada em período maior que 30 anos
após a instalação/operação da fonte geradora.
Ausência de impacto socioambiental negativo.
Impacto socioambiental negativo de pequena magnitude, considerando
as características ambientais e do empreendimento.
Impacto socioambiental negativo de média magnitude, considerando as
características ambientais e do empreendimento.
Impacto socioambiental negativo de alta magnitude, considerando as
características ambientais e do empreendimento.
Interferência na biodiversidade, considerada como muito
comprometida. Áreas com reduzida ou sem nenhuma característica que
remete o estado natural.
Interferência na biodiversidade, considerada medianamente
comprometida, em áreas naturais com indícios de degradação, ou que
já passaram por outras intervenções antrópicas e encontra-se em

17

As condições da biodiversidade foram obtidas com base em levantamento secundários da região, não
representando necessariamente a composição faunística e florística do local, sendo necessários estudos mais
aprofundados com levantamento primário para tal constatação.
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Classificação

Variáveis
Pouco
comprometida
Especial

Classificação
das Áreas
Prioritárias
Interferidas

Alta
Muito Alta
Extremamente
Alta
G1

Interferências
em Unidades
de
Conservação

G2
G3
G4
G5

Definição
processo de regeneração.
Interferência na biodiversidade, aparentemente pouco comprometida,
com predomínio de características que remetem o estado
natural/primário do meio ambiente.
Interferência em ambientes ocupados por espécies endêmicas e/ou
ameaçadas de extinção, indicados em estudos pretéritos ou por
representantes da INFRAERO.
Interferência predominantemente situada em área classificada pelo
Projeto Biota/FAPESP com prioridade ALTA.
Interferência predominantemente situada em área classificada pelo
Projeto Biota/FAPESP com prioridade MUITO ALTA.
Interferência predominantemente situada em área classificada pelo
Projeto Biota/FAPESP com prioridade EXTREMAMENTE ALTA.
Impacto estimado em parques, reservas biológicas, estação ecológicas,
refúgio de vida silvestre e monumento natural.
Impacto estimado em florestas e reservas de fauna.
Impacto estimado em reservas extrativistas e de desenvolvimento
sustentável.
Impacto estimado em áreas de proteção ambiental, áreas de relevante
interesse ecológico e reservas particulares do patrimônio natural.
Impacto estimado em zonas de amortecimento de Unidades de
Conservação.

Fonte: Geo Brasilis, 2019.

Cabe salientar que dos aspectos classificados na tabela acima, as Condições da Biodiversidade,
Classificação de Áreas Prioritárias e Interferências em Unidades de Conservação são aquelas que
foram tratadas de forma única para o empreendimento, e por impacto identificado.
Ao final, para cada risco e impacto socioambiental, foi proposta uma ou mais medidas que visam a
prevenção e/ou mitigação, a serem executados em diferentes fases e períodos de permanência na
forma de planos e programas ambientais.

Identificação e Avaliação de Impactos Ambientais
Considerando as características atuais da área e do empreendimento proposto, foram estimadas
intervenções de médio porte em meio aquático, que já apresenta indícios de degradação, e de
pequeno porte em meio terrestre, área antrópica criada por aterro, sem condições que remetem ao
ambiente natural.
De forma geral, as principais intervenções no meio aquático se restringem à fase de implantação,
onde se prevê atividades de dragagem, aterro, movimentação de embarcações, máquinas e
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equipamentos, e o manuseio de insumos da construção civil que apresentam potencial para
contaminação. E no meio terrestre, as maiores interferências estão associadas à operação no
ambiente urbano, como tráfego de veículos, ruído, demanda de infraestrutura e serviços públicos.
Observado o cenário hoje existente na região, a Marina Pública de São Sebastião também possui
elevado potencial para contribuir com a preservação do meio ambiente uma vez que configura uma
estrutura pública de apoio náutico, promovendo o ordenamento do tráfego e fundeio das
embarcações, e transferência de conhecimentos sobre boas práticas ambientais e segurança. Assim
como mencionado anteriormente, trará desenvolvimento ao setor náutico e fomento ao turismo,
incluindo aqueles associados à contemplação da natureza e dos patrimônios histórico-culturais que
são significativos na região.
Para melhor compreensão, a Tabela 5.2-1 apresenta a matriz de identificação e avaliação dos 19
impactos ambientais previstos na implantação e operação da Marina Pública de São Sebastião,
predominantemente classificados com abrangência local, temporalidade longa e magnitude baixa e
média.
Todos os impactos identificados incidem sobre uma biodiversidade com condições classificadas como
Muito ou Medianamente Comprometida, especificamente no meio aquático, devido ao histórico de
intervenções e atividades praticadas no local e no entorno, situação que condiz com a classificação
dada nos Mapas de Áreas Prioritárias do Projeto Biota/FAPESP (2008), os quais não indicam
prioridade no local do empreendimento.
Em relação às áreas ambientalmente protegidas, as pesquisas realizadas demonstram não haver
potenciais impactos em Áreas de Preservação Permanente (APP), mananciais, terras indígenas ou
quilombolas. Por outro lado, o empreendimento está situado na zona de amortecimento do Parque
Estadual de Ilhabela que, segundo o Plano de Manejo, não impede o desenvolvimento do projeto,
mas exige a autorização de seu conselho gestor no processo de licenciamento ambiental.
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Tabela 5.2-1: Matriz de Identificação e Avaliação de Impactos Ambientais
Meio

Impactos/Riscos
Redução da
permeabilidade

Físico

Fase do
projeto

Descrição

Abrangência

Temporalidade

Magnitude

Implantação

Impacto Negativo
Impermeabilização de pequena porção de área antrópica, sem vegetação
nativa e contruída a partir de aterro, com redução da infiltração das águas
pluviais no solo e aumento do escoamento superficial na linha costeira.

Local

Longa (> 30
anos)

Baixa

Local

Longa (> 30
anos)

Alta

Local/Entorno

Imediata (< 5
anos)

Média

Entorno

Imediata (< 5

Baixa

Desencadeamento
e intensificação de
processos de
dinâmica
superficial

Implantação/
Operação

Alteração da
qualidade das
águas e
sedinementos
costeiros

Implantação/
Operação

Alteração nos

Implantação/

Impacto Negativo
Risco de desencadeamento e/ou intensificação de processos de dinâmica
superficial, como erosão, decorrente da exposição do solo e aumento da
impermeabilidade durante a implantação, e de deficiências no sistema de
drenagem das águas pluviais na operação. Potencial também fomentado
pela alteração na dinâmica das correntes oriunda da construção dos molhes,
essencialmente na linha costeira.
Impacto Negativo
Interferência causada sobre corpo hídrico (Canal de São Sebastião),
principalmente relacionado com atividades de dragagem e construção dos
molhes na implantação, e risco de contaminação da geração de resíduos
sólidos e efluentes, movimentação de veículos, máquinas e equipamentos
em ambas as fases.
Impacto Negativo
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Meio

Biótico

Impactos/Riscos

Fase do
projeto

níveis de ruído

Operação

Alteração na
qualidade do ar

Implantação/
Operação

Alteração na
Dinâmica Costeira

Implantação/
Operação

Risco de alteração
da qualidade do
solo

Implantação/
Operação

Perda de

Implantação

Descrição

Abrangência

Temporalidade

Aumento do desconforto sonoro para a população residente nas áreas
anos) e Longa (>
circunvizinhas do empreendimento, como consequência do aumento da
30 anos)
frequência e intensidade dos ruídos gerados a partir do acréscimo na
circulação de pessoas, veículos terrestres e aquáticos.
Na implantação se prevê ruídos adicionais e de caráter temporário, oriundo
do uso de máquinas e equipamentos, além de veículos pesados.
Impacto Negativo
Alteração da qualidade do ar decorrente do aumento de poluentes
Longa (> 30
atmosféricos gerados pelo tráfego de veículos terrestres e aquáticos, uso de
Regional e
anos) e Imediata
máquinas e equipamentos movidos a combustível fóssil.
Entorno
(< 5 anos)
Na implantação, incluem a suspensão de material particulado pela
circulação de veículos em solo exposto e armazenamento de insumos da
construção civil, ambos com ocorrência temporária até o fim das obras.
Impacto Negativo
Alteração no fluxo e dieração das correntes no local, na linha costeira, com
Longa (> 30
possível desencadeamento de processo erosivo e de assoreamento nos Local e Entorno
anos)
lados externos dos molhes previstos. Confinamento de lamina d’água para
abrigo das embarcações.
Impacto Negativo
Exposição do local ao riso de contaminação do solo por hidrocarbonetos,
combustíveis, óleos, lubrificantes e fluídos hidráulicos, entre outros Local, Entorno
Longa (> 30
poluentes provenientes das atividades previstas na Marina, em especial o
e Regional
anos)
estacionamento de veículos terrestres e aquáticos na área seca.
Na implantação, incluem fontes como manuseio e armazenamento de
produtos utilizados na construção civil e com potencial para contaminação.
Impacto Negativo
Local
Imediata (< 5
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Magnitude

Baixa

Média

Média

Baixa

Meio

Impactos/Riscos

Fase do
projeto

cobertura vegetal

Interferências em
áreas protegidas

Implantação

Risco de
interferência nas
comunidade
aquática

Implantação/
Operação

Risco de
proliferação da
fauna sinantrópica
e vetores

Implantação/
Operação

Descrição

Abrangência

Corte de indivíduos arbóreos isolados, implantados na urbanização da praça
pública, sem funções ecológicas. Para o caso da Área Seca – Alternativa 02,
potencialmente haverá um pequeno acréscimo ao número de indivídios
arbóreos a serem cortados quando comparados com a Alternativa 01.
Impacto Negativo
Interferência na zona de amortecimento do Parque Estadual de Ilhabela, o
qual, segundo o Plano de Manejo, permite o desenvolvimento da atividade
desde que autorizado por seu conselho gestor no processo de licenciamento
ambiental.
Não prevê impactos sobre Áreas de Proteção de Mananciais, Terras
Indígenas e Comunidades Quilombolas.
Na Área Seca – Alternativa 02 intervenção em Área de Preservação
Permanente do Córrego do Outeiro para a implantação da ponte que
permitirá a ligação com a Área Molhada do empreendimento.
Impacto Negativo
Potencial interferência nas comunidades aquáticas decorrente da
construção das estruturas náuticas e fluxo de embarcações, podendo gerar
afugentamento da fauna e dificuldade de comunicação entre algumas
espécies. O impacto também provém da possível supressão de ambientes
naturais no Canal de São Sebastão, cuja ocorrência deve ser averiguada
durante o licenciamento.
Impacto Negativo
Risco de proliferação da fauna sinantrópica e de vetores ocasionadas pelo
acondicionamento inadequado de resíduos sólidos, gerados no
empreendimento, bem como pela deficiência em sistemas de águas pluviais
e outras atividades que resultam em ambientes propícios para o
estabelecimento de determinadas espécies da fauna.
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Magnitude

anos)

Local

Longa (> 30
anos)

Baixa

Local

Imediata (< 5
anos) e Longa (>
30 anos)

Média

Local

Longa (> 30
anos)

Baixa
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Meio

Impactos/Riscos

Fase do
projeto

Geração de
Expectativa na
População

Planejamento

Risco de
interferências em
patrimônios
histórico-culturais

Implantação

Impactos sobre
atividades
econômicas

Implantação/
Operação

Socioeconômico

Descrição
Impacto Positivo e Negativo
Insegurança e ansiedade da população local afetada e aumento da
mobilização das organizações políticas e sociais, a favor e contra o
desenvolvimento do projeto.
Impacto Negativo
Risco de interferências em sítios arqueológicos não registrados, conforme
Manifestação do IPHAN (Termo de Referência Específico nº 12/IPHAN-SP).
Proximidade com a “Casa de sobrado”, - patrimônio tombado - 300 metros
do empreendimento.
Impacto Positivo
Geração e aumento de emprego e renda, além de incremento das receitas,
com contratação direta e indireta de funcionários e prestadores de serviços
para as atividades previstas. Além disso, fomentará o desenvolvimento
econômico da região, principalmente do setor náutico e turístico, incluindo
aqueles voltados à contemplação da natureza e dos patrimônios históricoculturais.
As atividades e serviços foram incialmente previstos de forma a não
concorrer com os empreendimentos locais, atuando essencialmente como
infraestrutura pública de apoio náutico.
Durante os estudos não foram observadas atividades pesqueiras, indicando
não haver interferências neste sentido.
Observou-se o fundeio de embarcações, que utilizam desta local
relativamente protegido de correntes e ondas. No entanto, a Marina Pública
de São Sebastião visa prover infraestrutura e o ordenamento deste tipo de
atividade, não eliminando, mas melhorando as condições hoje existentes.
Outro aspecto positivo é o aumento da atratividade turística, que reflete na
maior circulação de visitantes e indiretamente na demanda por comércios e
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Magnitude

Regional

Imediata (< 5
anos)

Média

Entorno

Imediata (< 5
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Baixa

Regional

Média (15 a 30
anos) Longa (>
30 anos)

Alta
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Meio

Impactos/Riscos

Fase do
projeto

Descrição

Abrangência

Temporalidade

Magnitude

Regional

Longa (> 30
anos)

Baixa

Entorno

Imediata (< 5
anos)

Alta

Entorno

Longa (> 30
anos)

Média

Regional

Longa (> 30

Média

serviços.
Interferências em
infraestruturas e
serviços públicos

Implantação/
Operação

Interferência no
sistema viário e
no tráfego de
veículos terrestres
e aquáticos

Implantação/
Operação

Aumento no risco
de acidentes
náuticos

Operação

Alteração do uso e

Operação

Impacto Negativo
A Marina Pública de São Sebastião utilizará das infraestruturas e serviços
públicos para coleta e destinação de resíduos sólidos urbanos.
Impacto Negativo
Aumento do número de viagens terrestres para o transporte de insumos da
construção civil e trabalhadores durante a implantação, bem como de fluxo
de embarcações e veículos leves na operação, podendo ocasionar
incômodos e interferências no tráfego local, que já se encontra
comprometido em alta temporada.
As maiores interferências estão previstas na fase de implantação, oriunda da
movimentação de caminhões, máquinas e equipamentos, porém de caráter
temporário, e na fase de operação, provém do fluxo de usuários e visitantes
que entram e saem da Marina por meios terrestres e/ou aquático.
Impacto Negativo
O risco de acidentes existe em praticamente todas as atividades humanas,
incluindo nas atividades náuticas. Entretanto, é possível considerar que o
aumento na frequência e intensidade de fluxo de embarcações previstos no
empreendimento também ocasionará na elevação do risco, como de colisão
e vazamentos, apesar das adequações previstas em sistemas de segurança e
controle operacional. Todo o caso, este risco já é existente, gerado pelo
fundeio e navegação desordenada no local, o qual o empreendimento
pretende sanar.
Impacto Positivo e Negativo
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Meio

Impactos/Riscos
ocupação do solo

Fase do
projeto

Descrição

Abrangência

Alteração do uso e ocupação da área pretendida para o empreendimento,
substituindo equipamentos de lazer por outros mais estruturados, por vezes
com finalidades distintas, a exemplo da pista de skate.
No entorno e na região existe a potencial indução da alteração dos usos e
ocupações, proveniente da atração ocasionada pelo empreendimento nos
setores náutices e de turismo, além de comércios e serviços.
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Temporalidade
anos)

Magnitude

Planos e Programas Ambientais
Para cada impacto e risco socioambiental identificado no capítulo anterior, foi proposta uma ou mais
medidas que visam prevenir e/ou mitigar as interferências da Marina Pública de São Sebastião no
meio ambiente.
As medidas supracitadas contemplam ações e práticas recomendadas para as fases de implantação e
operação do empreendimento, que serão concentradas em formas de planos e programas para
facilitar sua aplicabilidade e gestão.
Neste contexto, as medidas são apresentadas para cada impacto na Tabela 5.3-1, a qual também
indica os planos e programas correlacionados.
Ao todo são previstos 08 Planos/Programas Ambientais, que concentram as principais medidas para
redução, mitigação e prevenção dos impactos identificados anteriormente, sendo 04 aplicados na
implantação, 02 na operação, e 02 que perduram em ambas as fases:






Exclusivo da Implantação:
o Plano de Controle Ambiental das Obras
o Programa de Compensação Ambiental
o Plano de Gestão dos Resíduos Sólidos da Construção Civil
o Programa de Educação Ambiental
Exclusivo da Operação:
o Plano de Gerenciamento de Risco e Ação Emergencial
o Plano de Gestão Ambiental da Operação
Em ambas as fases:
o Programa de Comunicação SocialPlano de Proteção à Fauna Aquática
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Tabela 5.3-1: Proposta de medidas, planos e programas ambientais.
Impactos/Riscos
Redução da
permeabilidade

Desencadeamento
e intensificação de
processos de
dinâmica
superficial





Aumento da oferta e manutenção de áreas verdes permeáveis na área do empreendimento;
Emprego de novas tecnologias que permitam a permeabilidade em áreas construídas e pavimentadas;
Instalação e manutenção dos dispositivos de drenagem em áreas impermeáveis, de forma potencializar o
processo de captação, escoamento e infiltração natural das águas pluviais no solo.

 Plano de Controle Ambiental das
Obras
 Plano de Gestão Ambiental da
Operação




Estabelecer procedimentos e boas práticas ambientais nas obras previstas;
Instalação e adequação dos sistemas de drenagem das águas pluviais, das áreas permeáveis e
impermeáveis, de forma evitar o desencadeamento de processos erosivos e o carreamento de sedimentos
aos corpos d'água;
Proteção do solo e insumos granulares com previsão de exposição temporária nas obras, através do plantio
e manutenção da cobertura vegetal (gramínea), bem como o recobrimento temporário com lonas e
materiais similares.

 Plano de Controle Ambiental das
Obras
 Plano de Gestão Ambiental da
Operação




Adoção de métodos construtivos adequados e menos impactantes em obras próximas ou inseridas em
corpos d'água;
Instalação e adequação dos sistemas de coleta de efluentes sanitários, bem como inspeções periódicas e,
se necessário, manutenção;
Instalação de caixas separadoras de água e óleo, dissipadores de energia e caixas de retenção nos sistemas
de drenagem de águas pluviais;
Solicitar as devidas outorgas/ autorizações para uso e interferências em corpos d'água;
Identificação e correção contínua de perdas e vazamentos nos sistemas de abastecimento de água e
esgotamento sanitário;
Adequada gestão dos resíduos sólidos gerados no empreendimento;
Atividades de educação ambiental aos trabalhadores e visitantes;

 Plano de Controle Ambiental das
Obras
 Plano de Gestão Ambiental da
Operação
 Plano de Gerenciamento de Riscos e
Ação Emergência
 Plano de Gestão dos Resíduos
Sólidos da Construção Civil
 Programa de Educação Ambiental



Realizar a comunicação prévia às instituições públicas envolvidas, quando necessário, e à população do

 Programa de Comunicação Social





Interferências em
recursos hídricos
superficiais

Alteração nos

Planos e Programas
Correlacionados

Proposta de Medidas Preventivas, Redutoras e Mitigadoras
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Impactos/Riscos
níveis de ruído









Alteração na
qualidade do ar

Planos e Programas
Correlacionados

Proposta de Medidas Preventivas, Redutoras e Mitigadoras






entorno antes do início das atividades ruídosas;
Adoção de novas tecnologias para os veículos, máquinas e equipamentos da Marina, considerando a
menor geração de ruído;
Instalação de barreiras e equipamentos de proteção acústica nos ambientes confinados e com potencial
geração de ruído acima do recomendado nas normas e legislações vigentes;
Manutenção periódica de veículos, máquinas e equipamentos ruidosos;
Monitoramento dos níveis de ruído no local e no entorno imediato, de modo verificar a efetividade das
medidas, bem como identificar desconformidades que necessitem de ações específicas para evitar e
atenuar incômodos aos trabalhadores, passageiros e população local;
Concientização dos usuários quanto o uso de buzinas em locais especialmente sensíveis.
Proteção, recobrimento temporário e/ou umectação de áreas com solo exposto de modo evitar a
suspensão de materiais particulados;
Armazenar insumos da construção civil, principalmente granéis sólidos, em ambientes protegidos da ação
eólica e da chuva;
Realizar periodicamente a limpeza dos veículos, máquinas e equipamentos utilizados nas obras, de forma
evitar o carreamento e dispersão de material particulado durante os deslocamentos (entrada e saída do
sítio aeroportuário);
Adoção de novas tecnologias em veículos, máquinas e equipamentos, considerando a menor geração de
emissões atmosféricas;
Instalação e manutenção de sistemas de proteção e controle de emissões atmosféricas em máquinas e
equipamentos, além de ambientes internos, quando necessário;
Uso de fontes alternativas de energia, evitando aquelas com queima de combustível fóssil e priorizando o
uso de energia sustentável e renovável;
Elaborar procedimentos de controle e redução do consumo energético, bem como de inspeção, controle e
redução de emissões atmosféricas.
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Impactos/Riscos



Alteração na
Dinâmica Costeira





Risco de alteração
da qualidade do
solo

Planos e Programas
Correlacionados

Proposta de Medidas Preventivas, Redutoras e Mitigadoras





Monitoramento das atividades de dragagem, com levantamentos batimétricos periódicos e de precisão;
Execução de dragagens de manutenção, caso necessário e mediante autorizações;
Articulação com as instituições envolvida na navegação da região, em especial TEBAR, Balsa e Prefeitura,
de modo verificar se as alterações na dinâmica costeira afetam suas atividades, bem como formalizar
parcerias para a execução de dragagens de manutenção ao longo do canal de acesso da Marina e outros
pontos comuns de interesses;
Adotar métodos construtivos e de concepção dos molhes que reduzam as interferências na dinâmica
costeira;
Inspecionar periodicamente as condições das obras de engenharia sobre o corpo d’água, de modo verificar
a ocorrência de comprometimento das estruturas devido a ação das correntes.

 Plano de Controle Ambiental das
Obras
 Plano de Gestão Ambiental da
Operação

Realizar o correto armazenamento de insumos, cargas e produtos que possam ocasionar na contaminação
do solo e águas subterrâneas;
Estabelecer procedimentos emergenciais para o caso de acidentes, vazamentos e outros eventos
excepcionais com possibilidade de contaminação;
Impermeabilização onde se prevê o estacionamento de veículos em área seca;
Instalação e adequação dos sistemas de coleta, armazenamento, tratamento e destinação de resíduo
sólidos, bem como de sistemas ligados ao abastecimento de água e esgotamento sanitário;
Instalação de caixas separadoras de água e óleo, dissipadores de energia e caixas de retenção nos sistemas
de drenagem de águas pluviais;

 Plano de Gestão Ambiental da
Operação
 Plano de Gerenciamento de Riscos e
Ação Emergência
 Plano de Gestão dos Resíduos
Sólidos da Construção Civil
 Plano de Controle Ambiental das
Obras


Realizar o corte de árvores isoladas nas áreas estritamente necessárias para execução das obras e
segurança operacional, mediante autorização do órgão competente;
Manutenção das áreas verdes existentes, com destaque para aquelas inseridas em Áreas de Preservação
Permanente;
Compensar a supressão da vegetação através de créditos ou do plantio de espécies nativas;

 Plano de Controle Ambiental das
Obras
 Programa de Compensação
Ambiental



Perda de
cobertura vegetal
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Impactos/Riscos

Planos e Programas
Correlacionados

Proposta de Medidas Preventivas, Redutoras e Mitigadoras

Interferências em
áreas protegidas





Atendimento pleno das condicionantes e restrições ambientais que incidem sobre a área protegida;
Compensação ambiental, conforme estabelecido no processo de licenciamento ambiental;
Articulação junto com o conselho gestor e demais instituições envolvidas, além da sociedade civil, de modo
destacar a relevância e defender os interesses do empreendimento.

 Programa de Compensação
Ambiental

Risco de
interferência nas
comunidades
aquáticas





Identificação e preservação de ambientes relevantes para as comunidades aquáticas;
Atividades de educação e conscientização ambiental para os trabalhadores e usuários;
Monitoramento das comunidades aquáticas.

 Plano de Proteção à Fauna Aquática
 Plano de Controle Ambiental das
Obras



Realizar a correta gestão dos resíduos sólidos gerados no empreendimento, de forma a não configurar
abrigo ou alimento para a fauna sinantrópica e proliferação de vetores;
Eliminar os ambientes propícios à proliferação da fauna, abrigos e acúmulo de água;
Manter canteiro de obras limpo e periodicamente vistoriado;
Armazenar em ambiente protegido as cargas com potencial atração da fauna;
Orientar os funcionários quanto a boas práticas ambientais, com foco na interação e riscos envolvendo a
fauna.

 Plano de Gestão Ambiental da
Operação
 Plano de Gestão dos Resíduos
Sólidos da Construção CIvil
 Programa de Controle Ambiental
das Obras


Ações de comunicação social com a população regional, antes, durante e após as obras, de forma informar
os potenciais impactos e riscos socioambientais, as medidas preventivas, mitigadoras e compensatórias
propostas, bem como a relevância do empreendimento para a região;
Abertura de canais de comunicação com a população e demais interessados;
Alinhamento institucional com os órgãos envolvidos no desenvolvimento das atividades náuticas;
Caso necessário, divulgação de informações da Marina em mídia regional.

 Programa de Comunicação Social
 Plano de Controle Ambiental das
Obras
 Plano de Gestão Ambiental da
Operação


Executar procedimentos estabelecidos pelo IPHAN no TER nº 12/IPHAN-SP, o qual enquadra o
empreendimento no Nível I da Instrução Normativa nº 01/2015;
Realizar procedimentos específicos para solicitar a autorização de intervenção em área envoltória do
patrimônio tombado, situado a aproximadamente 300 metros do empreendimento;

 Plano de Controle Ambiental das
Obras


Risco de
proliferação da
fauna sinantrópica
e vetores







Geração de
Expectativa na
População

Interferências em
patrimônios
histórico-culturais
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Impactos/Riscos




Impactos sobre
atividades
econômicas





Interferências em
infraestruturas e
serviços públicos





Interferência no
sistema viário e no
tráfego de veículos
terrestres e
aquáticos

Planos e Programas
Correlacionados

Proposta de Medidas Preventivas, Redutoras e Mitigadoras







No caso de intervenção, atender as condicionantes estabelecidas pelo órgão que o administra e restrições
legais;
Caso necessário, propor ajustes arquitetônicos e metodologias de construção das edificações, buscando a
menor interferência nos atributos do patrimônio;
Adotar medidas preventivas, de forma garantir a integridade de patrimônios arqueológicos eventualmente
identificados durante as obras.
Articulação com as administrações públicas federal, estadual, regional e municipais de forma a definir
ações conjuntas para incentivo e fomento ao desenvolvimento econômico e social;
Priorizar a contratação de mão de obra e empresas da região;
Realizar parcerias com empreendimentos do entorno, principalmente ligadas ao setor náutico, turístico,
comércio e serviços.

 Programa de Comunicação Social
 Plano de Controle Ambiental das
Obras
 Plano de Gestão Ambiental da
Operação


Melhoria e manutenção periódica dos sistemas de distribuição de água e energia elétrica, e coleta de
esgoto, de forma a evitar perdas e garantir a eficiência;
Adoção de alternativas para o abastecimento de água, geração de energia elétrica e esgotamento
sanitário, como sistemas próprios, de reaproveitamento/reuso d'água e de geração de energia sustentável;
Estabelecer procedimentos para redução no consumo de água, energia elétrica, geração de resíduos e de
efluentes sanitários nas atividades a serem desenvolvidas;
Articular junto com as instituições/empresas responsáveis por estes serviços públicos, o aumento na
demanda prevista, de modo verificar a capacidade do atendimento.

 Plano de Gestão Ambiental da
Operação
 Programa de Comunicação
Institucional


Planejamento, controle e ordenamento do tráfego gerado na implantação e operação;
Atividades de educação com usuários e funcionários da implantação e operação, sobre a segurança no
trânsito e direção defensiva;
Monitorar acidentes e reclamações relacionadas com o tráfego de veículos;
Realizar inspeções e manutenções periódicas nos veículos que atendem o empreendimento;
Instalar as devidas sinalizações de trânsito, vertical e horizontal;

 Plano de Controle Ambiental das
Obras
 Plano de Gestão Ambiental da
Operação
 Programa de Comunicação Social
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Impactos/Riscos







Aumento no risco
de acidentes
náuticos







Alteração do uso e
ocupação do solo

Planos e Programas
Correlacionados

Proposta de Medidas Preventivas, Redutoras e Mitigadoras






Elaborar estudo para verificar a necessidade de melhorias no sistema viário do entorno, as quais devem ser
negociadas com os órgãos que os administram (Relatório de Impacto do Sistema Viário e Trânsito – RIT e
estudo de Impacto de Vizinhança);
Fomentar o uso de transporte coletivo para o deslocamento dos funcionários;
Prever áreas para estacionamento de veículos e portarias devidamente dimensionadas, evitando-se o
acúmulo de veículos na entrada e formação de filas.
Elaboração de Plano de Gerenciamento de Risco e Programa de Ação Emergencial, visando a redução dos
riscos envolvidos nas atividades da Marina, bem como o estabelecimento de medidas emergenciais no
caso de acidentes;
Definir procedimento rotineiro de planejamento, monitoramento, ordenamento e controle do tráfego de
embarcações;
Implantar, adequar e realizar manutenção periódica dos dispositivos de segurança operacional, incluindo
sinalização;
Atender a todas as medidas e normas de segurança do trabalho, incluindo o uso de Equipamento de
Proteção Individual (EPIs);
Estabelecer procedimentos médicos de rotina para verificar eventuais danos à saúde dos trabalhadores
expostos a situações de risco e insalubridade;
Desenvolver programa de capacitação e orientação aos trabalhadores quanto as práticas e medidas de
segurança no trabalho;
Realizar e/ou exigir a capacitação para os práticos que atendem as embarcações da Marina.

 Plano de Gerenciamento de Risco e
Ação Emergencial
 Plano de Gestão Ambiental da
Operação
 Plano de Controle Ambiental das
Obras
 Programa de Comunicação Social

Desenvolver o projeto de modo evitar interferências significativas na paisagem existente;
Avaliar e propor novo local para a pista de skate a ser suprimida;
Substituição de píer contemplativo deve preservar as propriedades que remetem a história do
equipamento existente;
Articulação com a administração pública, possibilitando que o desenvolvimento da Marina ocorra de forma
compatível e harmoniosa com as características atuais e pretendidas do município.

 Plano de Controle Ambiental das
Obras
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6. CONCLUSÃO
As características do projeto da Marina de São Sebastião, além de compatíveis com as políticas
públicas de ordenamento territorial, trarão grandes benefícios ao setor turístico, de lazer e esportes
náuticos do município e da região, que já apresentam vocações e demandas neste sentido.
Dentre os aspectos avaliados no presente documentos, podemos destacar como relevantes:






















O clima da região do empreendimento é caracterizado como tropical, com elevados índices
pluviométricos e baixa variação da temperatura, e de comportamento sazonal semelhante a
outras regiões do Sudeste brasileiro. Cabe destacar que São Sebastião é o município com
menores índices pluviométricos do litoral norte;
A concenpção do projeto, das estruturas de atracação das embarcações, seu
posicionamento, é favorável às condições de vento e garante a segurança das manobras na
Marina, evitando danos e possíveis vazamentos;
Ambas as áreas em terra (Alterantivas 01 e 02) são previstas em aterros hidráulicos
existentes, não apresentando as características quanto a geologia, geomorfologia e
pedologia em dados secundários;
O aproveitamento de material dragado reduz substancialmente os volumes de bota-fora;
O abrigo formado pelos molhes da Marina aumenta a segurança das embarcações atracadas
no interior;
O único corpo d’água existente na área molhada da Marina é o Canal de São Sebastião, que
apresentou, no ponto de monitoramento mais próximo, o IQAC classificado como Bom
(2017), IETC Mesotrófico (2017) e a qualidade dos sedimentos como Ótimo (2016).
Inicialmente a ponte prevista na Alterantiva 02 da Área Seca será arqueada e concebida de
forma a não interferir no fluxo de água.
O Córrego do Outeiro apresenta características antrópicas;
Inexistência de fragmentos florestais;
Corte de indivíduos arbóreos isolados, sem funções ecológicas, situados próximos ao Córrego
do Outeiro;
Baixo potencial para ocorrência de fauna nativa terrestre;
Não abrange Unidades de Conservação, Áreas de Proteção de Mananciais (APRM), Reservas
Legais ou APPs. Está na Zona de Amortecimento Marítima do PE Ilhabela – Setor Canal de
São Sebastião 2 (SCSSM2);
Não há interferência em comunidades tradicionais, sítios arqueológicos ou patrimônios
histórico-culturais;
Proximidade com a “Casa de sobrado”, - patrimônio tombado - 300 metros do
empreendimento;
Não há interferências em infraestruturas básica, viária ou equipamentos públicos;
Compatibilidade com as legislações de ordenamento territorial municpal e regional;
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Geração e aumento de emprego e renda e incremento das receitas;
Na área terrestre limítrofe, existem equipamentos públicos de lazer, turismo, esporte e
cultura, como: anfiteatro, centro de eventos, quiosques, parque infantil, observatórios,
píeres contemplativos, que serão predominantemente preservados e compatibilizados com
os usos previstos no empreendimento. O único ambiente neste local que potencialmente
poderá sofrer intervenção é a pista de skate para construção da Área Seca (Alternativa 01).
Na adoção da Área Seca (Alternativa 02), não se prevê intervenções neste sentido.
A distância adotada pelo projeto em relação às demais estruturas náuticas do entorno
respeita as normas e legislações vigentes, que somada as medidas de controle e
ordenamento do tráfego, garantem a segurança e continuidade das operações.

Desta forma, conclui-se que o empreendimento será implantado em área marítima e terrestre, anexa
à mancha urbana, com características antrópicas e de baixa relevância ambiental, cuja principal
interferência é estimada em caráter temporário na fase de implantação das estruturas náuticas, que
podem alterar a qualidade da água costeira, dos sedimentos e a biota aquática. Ademais, na
operação, são estimados impactos mais significantes nos sistemas viários, com aumento do fluxo de
veículos terrestres e aquáticos.
As diferenças entre as Áreas Secas – Alternativa 01 e Alternativa 02 nos potenciais riscos e impactos
ambientais são mínimas e estão relacionadas com previsão de intervenção no Córrego do Outiero e
sua Área de Preservação Permanente, ausência de impacto em equipamentos públicos, e grau de
interferência no sistema viário.
Aspecto

Área Seca – Alternativa 01

Área Seca – Alternativa 02

Intervenção no
Córrego do
Outerio e sua APP

Não prevê intervenção.

Prevê a implantação de ponte
para travessia, de forma permitir
a ligação entre a Área Seca e Área
Molhada da Marina.

Impactos em
equipamentos
públicos

Intervenção na pista de skate.

Não há.

Interferência gerada na Rua Dr. Altino
Arantes e na rua da praça, a qual
contempla diversas alternativas para
acesso e vagas para estacionamento.

Interferência gerada na Rua
Antônio Januário do Nascimento
e Rua Adrelino Olímpio do Rego,
com possibilidade de adequação
de trecho de acesso pela rua da
praça.

Interferência no
sistema viário
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Ao avaliar os benefícios e malefícios do empreendimento, é possível considerar que este apresenta
viabilidade ambiental para sua implantação e operação após a regularização ambiental e aplicação
das medidas propostas. Além disso, são estimados impactos positivos que extrapolam o contexto
socioeconômico e contribuem para a defesa do meio ambiente, como a conscientização e
apropriação dos aspectos ambientais pela população e turistas, redução de riscos de contaminação
por acidentes e vazamentos nas embarcações.
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