
Realização: Apoio Técnico:

2020

ESTUDO DE 
VIABILIDADE TÉCNICA E 

DE ENGENHARIA

www.geobrasilis.com.br

Elaboração de Estudos de Viabilidade Técnica, 
Econômico-Financeira, Ambiental e Jurídica para a 

Estruturação de Parceria Público-Privada 
visando a Implantação e Operação de 
Marina Pública em São Sebastião (SP)



 

 

Rua Paulistânia, 381 – 5º andar – cj.51 
Vila Madalena - São Paulo - SP 
CEP 05440-000 - Brasil 
Tel. +55 11 3035-1490 | 11 3816-1050  

Inteligência Territorial 
Planejamento Estratégico 
Gestão Ambiental 
geobrasilis.com.br 

 

EQUIPE TÉCNICA 

Equipe técnica envolvida na elaboração do estudo sobre a concessão de Marinas Públicas, no 

Município de São Sebastião - SP:  

PROFISSIONAL E FUNÇÃO  FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA 

José Roberto dos Santos 

Coordenador Geral 

Economista e Geógrafo 

15 anos de experiência na elaboração e coordenação geral de 

projetos, estudos e planos de desenvolvimento, concessões, 

licenciamento ambiental, urbanísticos e de mobilidade. 

Paula Martins Escudeiro 

Coordenadora Executiva 

Administradora. 

10 anos de experiência, atuação pública e privada na 

coordenação executiva de análises ambientais e de mercado. 

Jonny Kazuo 

Especialista  

Engenheiro Ambiental 

5 anos de atuação na elaboração e análises de projetos 

relacionados a viabilidade técnica e ambiental. 

Guilherme Stetter 

Especialista 

Engenheiro Ambiental e de Segurança do Trabalho 

06 anos de atuação na elaboração e análises de projetos 

relacionados a viabilidade técnica e ambiental. 

Lauanna Campagnoli 

Especialista 

Arquiteta Urbanista 

07 anos de experiência em planejamento urbano e especialista 

em cidades e territórios. 

Cláudia Shida 

Especialista 

Bióloga 

15 anos de experiência, atuação pública em planos de manejo de 

unidades de conservação e na coordenação do meio biótico.  

Camila Callegari Rodrigues 

Especialista 

Engenheira Cartógrafa 

14 anos de experiência na organização e estruturação de bases 

cartográficas, construção de banco de dados geoespaciais e 

elaboração de mapas temáticos.  

Alessandra Ramos 

Especialista 

Economista 

15 anos de experiência em estudos de viabilidade econômica e 

financeira. 

Jeferson Celestino 

Especialista 

Economista 

07 anos de experiência em coleta e tratamento de dados sociais 

e econômicos, bem como estudos setoriais e de concessões 

públicas. 

Juceline Durigam 

Gerente de Projetos 

Engenheira Mecânica 

12 anos de experiência em gestão de projetos e modelagem de 

políticas públicas. 

 
Fernanda Amorim Sanna 

Advogada 

Advogada 

15 anos de experiência, atuação em estudos de modelagem de 

arranjo jurídico e institucional de projetos de parceiras-público 



 

 

 

Rua Paulistânia, 381 – 5º andar – cj.51 
Vila Madalena - São Paulo - SP 
CEP 05440-000 - Brasil 
Tel. +55 11 3035-1490 | 11 3816-1050  

Inteligência Territorial 
Planejamento Estratégico 
Gestão Ambiental 
geobrasilis.com.br 

 

PROFISSIONAL E FUNÇÃO  FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA 

 privadas, concessões e outros instrumentos análogos. 

 

Grasielle Pedroso 

Analista Territorial 

 

Arquiteta Urbanista 

Mais de 11 anos de experiência em projetos relacionados as 

áreas de planejamento urbano, territorial e ambiental, além de 

projetos de grande porte na área de engenharia e desenho 

urbano. 

 

Ernani Muraro 

Sócio e Diretor da Bureau da 

Engenharia 

 

Engenheiro Civil 

Mais de 15 anos de experiência em transporte, logística, 

operação, manuseio de cargas, estudos e projetos técnicos e de 

viabilidade nas áreas marítima e hidroviária. 

Miguel Vieira de Lima 

Especialista 

Geógrafo 

Mestre em Geociências e Meio Ambiente, Doutor em Geografia 

Econômica.  

Desenvolveu pesquisas na área de gestão ambiental costeira e 

impactos ambientais relacionados à cadeia de petróleo e gás.  

17 anos de experiência profissional na área de 

geoprocessamento, sistemas de informação geográfica e análise 

de dados geoambientais. 

Renan Carlos de Oliveira 

Especialista 

Engenheiro Civil  

Especialista em projetos geométricos rodoferroviário, projetos de 

terraplenagem, implantação e elaboração de projetos de 

infraestrutura portuária. 

Cristiano Oliveira da Silva 

Especialista 

Engenheiro Civil formado pela POLI- USP em 2003, atuou co 

10 anos de experiência em Cálculo Estrutural em obras de artes 

especiais (Pontes, e viadutos), túneis e barragens, mineradoras e 

Indústria de óleo e gás 

08 anos de experiência na indústria naval. 

 

Patrick Martins 

Gerente de Geoprocessamento 
 

Geógrafo 

04 anos de experiência na organização e consolidação de banco 
de dados geográficos, elaboração de layouts cartográficos e uso 
de ferramentas para análises espaciais. 

 

Carolina Basseto Dias 

Consultora 

Ambiental/ Geoprocessamento 

 

Engenheira ambiental  
Atuação na área de Geoprocessamento e modelagem de dados 
espaciais. 

 

José Felipe Guatura 

Analista 

Cientista social 
08 anos de experiência em construção e análise de indicadores 
socioeconômicos, planejamento estratégico, monitoramento de 
metas e diagnóstico econômico financeiro. 



 

 

 

Rua Paulistânia, 381 – 5º andar – cj.51 
Vila Madalena - São Paulo - SP 
CEP 05440-000 - Brasil 
Tel. +55 11 3035-1490 | 11 3816-1050  

Inteligência Territorial 
Planejamento Estratégico 
Gestão Ambiental 
geobrasilis.com.br 

 

PROFISSIONAL E FUNÇÃO  FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA 

 

 
Patrícia Martins Escudeiro 
Administrativo/Financeiro 
 

Economista 
20 anos de experiência na elaboração e coordenação 
administrativa e financeira. 

 
Nilce Narciso 
Administrativo 
 

Secretária Executiva 
40 anos de experiência  na rotina financeira e nos processos 
administrativos e operacionais e no gerenciamento dos 
processos rotineiros de checklist e follow-up. 

 
Cintia Moura 
Administrativo 
 

Assistente administrativo 
20 anos de experiência nos processos administrativos e 
operacionais e na interface com demais setores da empresa, 
como o público externo. 

 



 

Inteligência Territorial 
Planejamento Estratégico 
Gestão Ambiental 
geobrasilis.com.br 

3 
                                                                                 

Rua Paulistânia, 381 - 5º andar - cj. 51 
Vila Madalena - São Paulo - SP 
CEP 05440-000 - Brasil 
Tel. +55 11 3035-1490 |11 3816-1050 

SUMÁRIO 

1. APRESENTAÇÃO .......................................................................................................... 9 

2. LEVANTAMENTO DE DADOS DE CAMPO ....................................................................... 10 

2.1. Vistoria de Campo ................................................................................................................. 10 

2.2. Coletânea e Análise de Dados Existentes .............................................................................. 18 

2.2.1. Córrego do Outeiro ........................................................................................................... 18 

2.2.2. Condições Ambientais ....................................................................................................... 19 

3. CONDIÇÕES FÍSICAS .................................................................................................. 21 

3.1.1. Clima .................................................................................................................................. 22 

3.1.2. Geologia ............................................................................................................................ 23 

3.1.3. Geomorfologia .................................................................................................................. 28 

3.1.4. Carta náutica e batimetria no porto de São Sebastião ..................................................... 33 

3.1.5. Largura do Canal em Trechos retos ................................................................................... 34 

4. ACESSOS TERRESTRES ............................................................................................... 36 

4.1. Sistema Viário Local .............................................................................................................. 36 

4.2. Sistema Viário Regional ......................................................................................................... 36 

5. MODELAGEM HIDRODINÂMICA ................................................................................ 38 

5.1. Avaliação do Comportamento das Correntes próximas ao TEBAR:  Hipóteses de Prováveis 

Alterações devido à Construção de Estruturas ................................................................................. 38 

6. PRÉ-PROJETOS CONCEITUAIS AVALIADOS ................................................................. 42 

6.1. Pré-projetos para vagas molhadas ........................................................................................ 43 

6.2. Pré-projetos para vagas em área seca .................................................................................. 46 

6.2.1. Caracterização do Empreendimento do 2º Layout – Poligonal Porto São Sebastião ....... 48 

6.3. Pré-Projeto – 1º Layout - Área de Apoio da Praça de Eventos ............................................. 51 

6.3.1. Caracterização do Empreendimento do 1º Layout - Área de Apoio da Praça de Eventos 56 

6.4. Cronograma proposto para a Implantação do Empreendimento ......................................... 60 

6.5. Pré-Projeto – Layout do Píer público .................................................................................... 61 

6.6. Obrigações da futura concessionário .................................................................................... 61 



 

Inteligência Territorial 
Planejamento Estratégico 
Gestão Ambiental 
geobrasilis.com.br 

4 
                                                                                 

Rua Paulistânia, 381 - 5º andar - cj. 51 
Vila Madalena - São Paulo - SP 
CEP 05440-000 - Brasil 
Tel. +55 11 3035-1490 |11 3816-1050 

6.6.1. Orçamento Geral – Molhes, Dragagem e outras obras .................................................... 63 

7. PROJETOS REFERENCIAIS .......................................................................................... 64 

8. INFRAESTRUTURA DA MARINA PÚBLICA - IMPLANTAÇÃO ......................................... 68 

8.1. Área Molhada – Descrição Geral do Empreendimento ........................................................ 68 

8.1.1. Molhes Norte e Sul ............................................................................................................ 69 

8.1.2. Método Construtivo .......................................................................................................... 70 

8.1.2.1. Opções de Métodos Construtivos Analisados ............................................................... 70 

8.1.3. Descrição do Método Construtivo Proposto – Estaca Prancha......................................... 71 

8.2. Descrição das vagas – 490 vagas ........................................................................................... 74 

8.2.1. Fornecedores para os Estudos Referenciais ...................................................................... 76 

8.3. Área de Apoio – Marina Seca e Entorno ............................................................................... 78 

8.3.1. Marina Seca ....................................................................................................................... 79 

9. INSERÇÃO ECONÔMICA, URBANA E SOCIAL .............................................................. 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Inteligência Territorial 
Planejamento Estratégico 
Gestão Ambiental 
geobrasilis.com.br 

5 
                                                                                 

Rua Paulistânia, 381 - 5º andar - cj. 51 
Vila Madalena - São Paulo - SP 
CEP 05440-000 - Brasil 
Tel. +55 11 3035-1490 |11 3816-1050 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 2.1-1: Vista da Av. Altino Arantes (Rua da Praia) para o centro histórico 

Figura 2.1-2: Vista do Museu de Arte Sacra 

Figura 2.1-3: Vista da Praça de Eventos pela Av. Altino Arantes 

Figura 2.1-4: Vista do local da futura área de apoio com o córrego do outeiro ao fundo 

Figura 2.1-5: Orla do local para a implantação da Marina com vista para Ilha Bela 

Figura 2.1-6: Vista do local de implantação da Marina em direção ao TEBAR 

Figura 2.1-7: Vista do local de implantação da Marina em direção ao Píer público 

Figura 2.1-8: Vista do local de implantação da Marina em direção ao Píer público 

Figura 2.1-9: Vista do local de implantação da Marina em direção ao TEBAR 

Figura 2.1-10: Vista do passeio público existente no local de implantação da Marina 

Figura 2.1-11: Vista do píer e mirante público existente 

Figura 2.1-12: Vista da Orla pelo píer público existente 

Figura 2.1-13: Vista do flutuante público existente 

Figura 2.1-14: Vista da Orla em direção ao TEBAR 

Figura 2.1-15: Vista da rampa de acesso ao flutuante público 

Figura 2.1-16: Detalhe de suporte de amarração do flutuante 

Figura 2.2.1-1: Mapa de localização do Córrego Outeiro com destaque para sua microbacia na área 

de estudo 

Figura 2.2.2-1: Histograma direcional do vento no TEBAR (um ano de dados) e direções de ventos 

principais (velocidades em nós) 

Figura 2.2.2-2 – Corrente na direção NE 

Figura 2.2.2-3 – Corrente na direção SW 

Figura 2.2.2-4 – Histograma direcional da corrente no PP1 (um ano) e direções simuladas (velocidade 

em nós) 

Figura 3.1.2-1: Distribuição das classes de principais formações rochosas na AII 

Figura 3.1.2-2: Mapa de Geologia na ADA e AID imediata do empreendimento 

Figura 3.1.3-1: Distribuição das principais formas de relevo na AII 

Figura 3.1.3-2: Mapa de Geomorfologia na ADA e AID imediata do empreendimento 

Figura 3.1.4-1: Carta Náutica e Batimetria no Porto de São Sebastião 

Figura 3.1.4-2: Perspectiva da Batimetria no Porto de São Sebastião 



 

Inteligência Territorial 
Planejamento Estratégico 
Gestão Ambiental 
geobrasilis.com.br 

6 
                                                                                 

Rua Paulistânia, 381 - 5º andar - cj. 51 
Vila Madalena - São Paulo - SP 
CEP 05440-000 - Brasil 
Tel. +55 11 3035-1490 |11 3816-1050 

Figura 3.1.5-1: Canal de aproximação 

Figura 3.1.5-2: Área de exclusão definida na NPCP 

Figura 4.1-1: Vista aérea da Av. Dr. Altino Arantes 

Figura 4.2-1: Mapa de acessos à área do empreendimento 

Figura 5.1-1: Localização do ADCP instalado ao sul do dolfim 15 do TEBAR no Canal de São Sebastião 

Figura 5.1-2: Planta esquemática do projeto de uma marina a ser implementado no Canal de São 

Sebastião 

Figura 5.1-3: Variação da intensidade (superior) e direção (inferior) das correntes ao longo do 

período de 10 a 26 de abril de 2018 em toda a coluna d’água. A legenda indica a profundidade de 

medição para cada cor 

Figura 5.1-4: Seção transversal do Canal de São Sebastião na altura do ponto de instalação do 

fundeio e construção da marina 

Figura 6.1-1: Pré-Projeto – 1º Layout com 480 vagas 

Figura 6.1-2: Pré-Projeto – 2º Layout com 602 vagas 

Figura 6.1-3: Pré-Projeto – 3º Layout com 562 vagas 

Figura 6.1-4: Pré-Projeto – 4º Layout com 285 vagas 

Figura 6.5.1-1: Análise de fluxo para acesso ao empreendimento 

Figura 6.3.1-1: Análise de fluxo para acesso ao empreendimento 

Figura 6.5-1: Pré-Projeto – Layout do píer público 

Figura 6.6.1-1: Orçamento Geral 

Figura 7-2: Projeto Referencial com 250 vagas 

Figura 8.1-1: Visão Geral do Empreendimento e suas partes 

Figura 8.1.1-1: Corte esquemático – perfis cravados 

Figura 8.1.2.1-1: Enrocamento Multi Camadas 

Figura 8.1.2.1-2: Parede Vertical 

Figura 8.1.2.1-3: Paredes de Estaca Prancha 

Figura 8.1.3-1: Paredes de Estaca Prancha 

Figura 8.1.3-2: Cravação de Estacas Prancha 

Figura 8.1.3-3: Estacas Prancha Metálicas para composição dos Molhes 

Figura 8.1.3-4: Exemplo de cravação de Estacas Prancha Metálicas em ambiente marítimo, através  de 

Balsa Guindaste e Martelo Vibratório 

Figura 8.2-1: Disposição das embarcações na Marina 



 

Inteligência Territorial 
Planejamento Estratégico 
Gestão Ambiental 
geobrasilis.com.br 

7 
                                                                                 

Rua Paulistânia, 381 - 5º andar - cj. 51 
Vila Madalena - São Paulo - SP 
CEP 05440-000 - Brasil 
Tel. +55 11 3035-1490 |11 3816-1050 

Figura 8.2-2: Exemplo de píeres flutuantes e fingers 

Figura 8.3.1-1: Exemplo Empilhadeira com alcance negativo 

Figura 8.3.1-2: Exemplo de Galpão de Marina Seca 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Inteligência Territorial 
Planejamento Estratégico 
Gestão Ambiental 
geobrasilis.com.br 

8 
                                                                                 

Rua Paulistânia, 381 - 5º andar - cj. 51 
Vila Madalena - São Paulo - SP 
CEP 05440-000 - Brasil 
Tel. +55 11 3035-1490 |11 3816-1050 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 3.1.2-1: Unidades geológicas da AII, por município 

Tabela 3.1.3-1: Tipos de relevo da AII, por município 

Tabela 6.6-1: Obrigações da contratada 

Tabela 8.1.1-1: Características dos Molhes 

Tabela 8.2-1: Capacidade por tipo de embarcação (total: 490 vagas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Inteligência Territorial 
Planejamento Estratégico 
Gestão Ambiental 
geobrasilis.com.br 

9 
                                                                                 

Rua Paulistânia, 381 - 5º andar - cj. 51 
Vila Madalena - São Paulo - SP 
CEP 05440-000 - Brasil 
Tel. +55 11 3035-1490 |11 3816-1050 

1. APRESENTAÇÃO 

Este Produto 2 – Estudos de Viabilidade Técnica e de Engenharia de Marinas Públicas no município 
de São Sebastião se concentrou em: 

2. Levantar dados de campo secundários e primários, estão divididos em 6 (seis) frentes, 
exemplificando 2 (duas) delas:  

2.1. Vistoria de Campo 

2.2. Coletânea e análise de dados existentes  
 

3. Condições físicas:  

Diagnóstico das características e limitações físicas que impactam negativamente para a 

implantação da Marina.  

4. Condições Pré-Existentes da Área de Implantação. 

Referências estão no Produto 05 – Avaliação Ambiental e Licenciamento. 

5. Modelagem Hidrodinâmica:  

Estudos USP/Petrobras. 

6. Projetos Conceituais Avaliados: 

Layouts com 480 vagas, 602 vagas, 562 vagas e 285 vagas.  

7. Projetos Referenciais Adotados para o Estudo: 

Layouts com 490 vagas e 250 vagas.  

8. Infraestrutura da Marina Pública:  

 Área Molhada, Píeres e Flutuantes e Área Térrea. 

9. Inserção Econômica, Urbana e Social  
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2. LEVANTAMENTO DE DADOS DE CAMPO 

2.1. Vistoria de Campo 

A Geo Brasilis realizou vistorias de campo na área de estudo com objetivo da Implantação de Marinas 

Públicas no Município de São Sebastião - SP: 

Figura 2.1-1: Vista da Av. Altino Arantes (Rua da Praia) para o centro histórico 

 
Fonte: Acervo Geo Brasilis, 2019. 

Figura 2.1-2: Vista do Museu de Arte Sacra 

 
Fonte: Acervo Geo Brasilis, 2019. 
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Figura 2.1-3: Vista da Praça de Eventos pela Av. Altino Arantes  

 
Fonte: Acervo Geo Brasilis, 2019. 

 

Figura 2.1-4: Vista do local da futura área de apoio com o córrego do outeiro ao fundo  

 

Fonte: Acervo Geo Brasilis, 2019. 
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Figura 2.1-5: Orla do local para a implantação da Marina com vista para Ilha Bela 

 
Fonte: Acervo Geo Brasilis, 2019. 

 

Figura 2.1-6: Vista do local de implantação da Marina em direção ao TEBAR  

 
Fonte: Acervo Geo Brasilis, 2019. 
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Figura 2.1-7: Vista do local de implantação da Marina em direção ao Píer público  

 
Fonte: Acervo Geo Brasilis, 2019. 

Figura 2.1-8: Vista do local de implantação da Marina em direção ao Píer público  

 
Fonte: Acervo Geo Brasilis, 2019. 
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Figura 2.1-9: Vista do local de implantação da Marina em direção ao TEBAR  

 
Fonte: Acervo Geo Brasilis, 2019. 

 

Figura 2.1-10: Vista do passeio público existente no local de implantação da Marina  

 
Fonte: Acervo Geo Brasilis, 2019. 
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Figura 2.1-11: Vista do píer e mirante público existente  

 
Fonte: Acervo Geo Brasilis, 2019. 

Figura 2.1-12: Vista da Orla pelo píer público existente 

 
Fonte: Acervo Geo Brasilis, 2019. 
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Figura 2.1-13: Vista do flutuante público existente 

 
Fonte: Acervo Geo Brasilis, 2019. 

Figura 2.1-14: Vista da Orla em direção ao TEBAR 

 
Fonte: Acervo Geo Brasilis, 2019. 
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Figura 2.1-15: Vista da rampa de acesso ao flutuante público 

 

 
Fonte: Acervo Geo Brasilis, 2019. 

Figura 2.1-16: Detalhe de suporte de amarração do flutuante 

 
Fonte: Acervo Geo Brasilis, 2019. 
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2.2. Coletânea e Análise de Dados Existentes 

 

2.2.1. Córrego do Outeiro 

De acordo com o Relatório da Situação dos Recursos Hídricos do Litoral Norte de 2016 o Município 

de São Sebastião é abrangido por 11 sub bacias hidrográficas. O córrego Outeiro se encontra numa 

dessas sub bacias, chamada de São Sebastião, na qual possui área de drenagem de 10,52 Km² e 

disponibilidade hídrica, calculada por meio da vazão de referência Q 7,10, de 0,19 m³/s (CBH-LN, 

2017). Dentro da sub bacia São Sebastião pode-se delimitar outras microbacias hidrográficas para 

entender melhor a contribuição específica do Córrego Outeiro.   

Para delimitação das microbacias hidrográficas na região de interesse usou-se como bases 

cartográficas os Limites das Sub Bacias Hidrográficas do Estado de São Paulo na escala 1:50.000 

(SMA, 2013), a Base Hidrográfica Ottocodificada das Bacias Litorâneas SP na escala 1:50.000 (ANA, 

2018) e a hidrografia disponibilizada pelo IBGE, em 2017, na escala 1:50.000. O Mapa XX.X-Y mostra 

o Córrego Outeiro (trecho natural e canalizado), a microbacia em que está localizado e as sub bacias 

adjacentes. 

Figura 2.2.1-1: Mapa de localização do Córrego Outeiro com destaque para sua microbacia na área 

de estudo 

 
Elaboração Geo Brasilis, 2019. 
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2.2.2. Condições Ambientais 

 

Segundo o Estudo da Influência da Marina Pública da Rua da Praia de São Sebastião no Acesso de 

Navios Petroleiros ao Terminal Almirante Barroso (TEBAR) – Relatório Técnico de maio de 2018 – 

USP/Petrobrás: 

Esta seção apresenta um resumo da análise ambiental de vento e corrente do Canal de São Sebastião 

contratado pelo TPN-USP para subsidiar as simulações (Castro e Pereira (2014)). 

 Vento 

Os ventos predominantes na região simulada são de NE e W-SW, com intensidades extremas de 32 

nós para a direção NE e de 40 nós para a direção W-SW, conforme gráfico apresentado abaixo na 

Figura 2.2.2-1. 

Figura 2.2.2-1: Histograma direcional do vento no TEBAR (um ano de dados) e direções de ventos 

principais (velocidades em nós) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Estudo da Influência da Marina Pública - Elaboração USP, 2018 

Para a simulação serão considerados ventos de 20 nós nas direções W-SW (250o) e NE (60o). 

 Corrente e maré 

 

Os dados de maré e corrente foram obtidos na Estação Maregráfica de São Sebastião, nas 

proximidades do Píer do TEBAR. A Figura 2.2.2-2 apresenta a ficha descritiva da maré na locação. 
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No Canal de São Sebastião, a corrente predominante é a NE (indo para), apresentada abaixo na 
Figura 2.2.2-2. Em algumas situações, esta corrente sofre uma inversão, apresentando a direção SW 
conforme apresentado mais adiante na Figura 2.2.2-3. 

         Figura 2.2.2-2 – Corrente na direção NE 

 
Fonte: Estudo da Influência da Marina Pública - Elaboração USP, 2018 

 

 Figura 2.2.2-3 – Corrente na direção SW 

 
Fonte: Estudo da Influência da Marina Pública - Elaboração USP, 2018 
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A intensidade de corrente varia ao longo do canal. Definiu-se um ponto próximo ao PP1 para indicar, 

nas simulações realizadas, o valor absoluto da corrente. A Figura 2.2.2-4 indica as direções da 

corrente neste ponto, bem como os valores máximos obtidos no registro anual fornecido pelo estudo 

de Castro e Pereira (2014) no ano analisado. 

Figura 2.2.2-4 – Histograma direcional da corrente no PP1 (um ano) e direções simuladas (velocidade 

em nós) 

 

Fonte: Estudo da Influência da Marina Pública - Elaboração USP, 2018 

 

3. CONDIÇÕES FÍSICAS 

Do Produto 5 – Avaliação Ambiental, somente sínteses do Capítulo 4. Diagnóstico Ambiental, serão 

apresentadas neste trabalho, porque 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. Abaixo só o meio físico será detalhado: 

 Meio Físico: 

o Clima; 

o Geologia; 

o Geomorfologia; 

o Pedologia; 

o Recursos Hídricos Superficiais; 



 

Inteligência Territorial 
Planejamento Estratégico 
Gestão Ambiental 
geobrasilis.com.br 

22 
                                                                                 

Rua Paulistânia, 381 - 5º andar - cj. 51 
Vila Madalena - São Paulo - SP 
CEP 05440-000 - Brasil 
Tel. +55 11 3035-1490 |11 3816-1050 

o Recursos Hídricos Subterrâneos; 

o Disponibilidade e Balanço Hídrico; 

o Qualidade das Águas; 

o Qualidade dos Sedimentos; 

o Hidrodinâmica; 

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. 

3.1.1. 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. 
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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 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. 

3.1.2. 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 3.1.2-1. 

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 3.1.2-1), conforme indica o Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental 

Marinha do Litoral Norte (APMLN). 

Tabela 3.1.2-1: Unidades geológicas da AII, por município 

Município Principais unidades Hierarquia Litologia 
Rochas 

principais 
(classes) 

Área 
(km²) 

C
ar

ag
u

at
at

u
b

a 

Complexo Pico do Papagaio 
Complexo 
granítico 

Biotita granito Ígnea 206,4 

Complexo Bairro do Marisco Complexo 
Metagabro, Enderbito, 
Diorito, Quartzo diorito 

Ígnea 
Metamórfica 

14,5 

Costeiro, unidade granito-
gnáissica migmatítica 

Complexo 
Migmatito, Gnaisse, Augen 
gnaisse 

Metamórfica 131,1 

Depósitos litrâneos 
indiferenciados  

Depósitos de argila e/ou 
areia, cascalho 

Sedimentar 107,4 
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Município Principais unidades Hierarquia Litologia 
Rochas 

principais 
(classes) 

Área 
(km²) 

Ilh
ab

el
a 

Cobertura detríticas 
indiferenciadas 

Unidade 
Depósitos de areia, 
cascalho e argila 

Sedimentar 2,4 

Ilha de São Sebastião Corpo 
Granito-gnaíssico e 
migmatítico 

Ígnea 204,1 

Costeiro, unidade 
ortognáissica 

Complexo 
Migmatito, Biotita gnaisse, 
Gnaisse, Ortognaisse 

Metamórfica 98,7 

Sã
o

 S
eb

as
ti

ão
 

Complexo Pico do Papagaio; 
Granito São Sebastião 

Complexo 
granítico 

Biotita granito Ígnea 74,8 

Costeiro, unidade de gnaisses 
bandados 

Complexo Migmatito, Gnaisse Metamórfica 223,2 

Cobertura detríticas 
indiferenciadas; Depósitos 
aluvionares; Depósitos 
litorâneos indiferenciados 

Unidade 
Depósitos de argila e/ou 
areia, cascalho 

Sedimentar 74,6 

U
b

at
u

b
a 

Charnockito Ubatuba; 
Complexo Bico do Papagaio; 
Granito Caçandoca; Granito 
Parati; Suíte Getulândia; 
Granito Parati-Mirim, Suíte 
Serradas Araras 

Corpo 
Charnockito, 
Monzogranito, Mangerito; 
Biotita granito 

Ígnea 410,6 

Costeiro, unidade granito-
gnáissica migmatítica; Rio 
Negro 

Complexo 
Migmatito, Gnaisse, Augen 
gnaisse 

Metamórfica 194,8 

Coberturas detríticas 
indiferenciadas; Depósitos 
aluvionares; Depósitos 
litorâneos indiferenciados 

Unidade 
Depósitos de argila e/ou 
areia, cascalho 

Sedimentar 55,2 

Costeiro, unidade quartzítica; 
Grantio Ilha Anchieta 

Complexo   
 

4,7 

Fonte: Fundação Florestal, 2018. 
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      Figura 3.1.2-1: 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 Figura 3.1.2-2. 

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. 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). 

Figura 3.1.2-2: Mapa de Geologia na ADA e AID imediata do empreendimento 
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Elaboração Geo Brasilis, 2019. 
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Cumpre destacar que a ADA encontra-se delimitada sobre uma área molhada do Canal de São 

Sebastião e que a área continental mais próxima, caracteriza-se 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. 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 cinza esverdeado; 

ii. 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; 

iii. 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. 

3.1.3. 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 3.1.3-1 e Figura 

3.1.3-1. 
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Tabela 3.1.3-1: Tipos de relevo da AII, por município 

Município Domínios de Relevo 
Declividade 

(graus) 
Altitude 
(metros) 

Área 
(km²) 

C
ar

ag
u

at
at

u
b

a 

Domínio de morros e serras 
baixas 

15 a 35 80 a 200 78 

Domínio montanhoso 25 a 45 300 a 2.000 73 

Escarpas serranas 25 a 60 300 a 2.000 204 

Planícies costeiras 0 a 5 0 a 20 36 

Planícies fluvio-marinhas 0 0 71 

Ilh
ab

el
a Domínio montanhoso 25 a 45 300 a 2.000 304 

Planícies fluvio-marinhas 0 0 2 

Sã
o

 S
eb

as
ti

ão
 Domínio de morros e serras 

baixas 
15 a 35 80 a 200 37 

Domínio montanhoso 25 a 45 300 a 2.000 64 

Escarpas serranas 25 a 60 300 a 2.000 196 

Planícies costeiras 0 a 5 0 a 20 18 

Planícies fluvio-marinhas 0 0 59 

U
b

at
u

b
a 

Domínio de morros e serras 
baixas 

15 a 35 80 a 200 47 

Domínio montanhoso 25 a 45 300 a 2.000 147 

Escarpas serranas 25 a 60 300 a 2.000 379 

Planícies costeiras 0 a 5 0 a 20 74 

Planícies fluvio-marinhas 0 0 23 

         Fonte: Fundação Florestal, 2018. 

 

 

 

 

 



 

Inteligência Territorial 

Planejamento Estratégico             30 

Gestão Ambiental 
geobrasilis.com.br 

Rua Paulistânia, 381 - 5º andar - cj. 51 
Vila Madalena - São Paulo - SP 
CEP 05440-000 - Brasil 
Tel. +55 11 3035-1490 |11 3816-1050 

        Figura 3.1.3-1: 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 na 

Figura 3.1.3-2. 

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). 

Mais próximo da ADA, as planícies identificadas na AID 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. 

 

Figura 3.1.3-2: Mapa de Geomorfologia na ADA e AID imediata do empreendimento 
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Elaboração Geo Brasilis, 2019. 
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3.1.4. Carta náutica e batimetria no porto de São Sebastião 

Neste capítulo são apresentados os estudos de batimetria para a Marina Pública de São 

Sebastião. 

Figura 3.1.4-1: Carta Náutica e Batimetria no Porto de São Sebastião 

 
Elaboração Geo Brasilis, 2019. 

Figura 3.1.4-2: Perspectiva da Batimetria no Porto de São Sebastião 

 
Elaboração BEN / Geo Brasilis, 2019. 
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3.1.5. Largura do Canal em Trechos retos 

Considerando os planos futuros da Petrobras / Transpetro em realizar operação de atracação a 

contrabordo no berço PP2, o canal é desenhado sobre a carta náutica. Pode-se ver a grande 

proximidade da saída da Marina com o Canal de Aproximação, já predizendo grande 

interferência entre as embarcações de esporte/recreio e os navios petroleiros acessando o 

PP2. 

Figura 3.1.5-1: Canal de aproximação 

 
Fonte: Estudo da Influência da Marina Pública - Elaboração USP, 2018 

Pelos diversos argumentos aqui apresentados, considerando a intenção da Petrobras de 

expandir mais ainda o uso do Pier PP2 do Terminal Almirante Barroso com operações do tipo 

Contrabordo, recomenda-se que o projeto da Marina seja revisado, buscando atender as 

normas de segurança da Autoridade Marítima em vigor que estabelecem que não é permitido 

o tráfego e fundeio de embarcações a menos de 500m das plataformas de petróleo e do 

Terminal. 
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A figura a seguir apresenta o círculo com raio de 500m centrado no PP2. Além de uma 

alteração no posicionamento das estruturas fixas da Marina, é muito importante que se defina 

um acesso para as embarcações de esporte/recreio que ao mesmo tampo não interfiram no 

canal de navegação ao TEBAR e para o Porto Público. 

Figura 3.1.5-2: Área de exclusão definida na NPCP 

 

Fonte: Estudo da Influência da Marina Pública. Elaboração, USP, 2018 

Além disso, recomenda-se que para o novo projeto proposto seja também feito uma avaliação 

de como os campos de corrente na área do TEBAR será afetado, dados que a navegação dos 

navios de grande porte na área é muito afetada pelas fortes forças de corrente existentes no 

Canal de São Sebastião. 

Nas opções de layout estudadas e que serão apresentadas nos próximos capítulos, foram 

aplicadas as recomendações indicadas no relatório da USP. 
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4. ACESSOS TERRESTRES  

4.1. Sistema Viário Local 

A principal via de acesso terrestre ao empreendimento é a Avenida Dr. Altino Arantes, também 

conhecida como Rua da Praia, a qual encontra-se a aproximadamente 130 metros da Rodovia 

Manoel Hipólito do Rego e permite o deslocamento intermunicipal, inter-regional e 

interestadual. 

A Avenida Dr. Altino Arantes apresenta boas condições para a circulação de veículos e de 

pedestres, com iluminação e sinalização adequada para a recepção de turistas. Caracteriza-se 

por uma via pavimentada (blocos de concreto intertravado), de pista simples e mão dupla, 

beneficiada com vagas de estacionamento em 45° e 180°, incluindo para pessoas com 

necessidades especiais (PNE), conforme pode ser visto na Figura 4.1-1 abaixo. 

Figura 4.1-1: Vista aérea da Av. Dr. Altino Arantes 

 
Fonte: Acervo Celso Moraes / PMSS, 2018 

A partir desta avenida, o acesso se dará por via dedicada e atualmente existente no espaço 

público de lazer, situado na adjacência da área do empreendimento. Esta também apresenta 

boas condições para a circulação de veículos e pedestres, pavimento de bloco intertravado, 

vagas de estacionamento, sinalização e iluminação adequada. 

 

4.2. Sistema Viário Regional 
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A via de ligação de São Sebastião com outros municípios da região é a BR-101, sendo que 

alguns trechos são interpostos com outras rodovias. Mais conhecida como Rio – Santos, esta 

rodovia segue no sentido norte-sul por praticamente todo o litoral leste brasileiro, do Rio 

Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. No trecho entre Ubatuba até o trevo com a Rodovia 

Cônego Domênico Rangoni integra a malha rodoviária do estado de São Paulo recebendo a 

denominação de Rodovia Doutor Manuel Hipólito Rego (SP-55), trecho este sob administração 

do Departamento de Estradas de Rodagem – DER.  

Figura 4.2-1: Mapa de acessos à área do empreendimento 

 
Elaboração: Geo Brasilis, 2018 
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5. MODELAGEM HIDRODINÂMICA 

5.1. Avaliação do Comportamento das Correntes próximas ao TEBAR:  Hipóteses de 

Prováveis Alterações devido à Construção de Estruturas 

Este item apresenta o resumo do Estudo da Influência da Marina Pública da Rua da Praia de 

São Sebastião no Acesso de Navios Petroleiros ao Terminal Almirante Barroso (TEBAR) – 

Relatório Técnico de maio de 2018 – USP/Petrobras, disponibilizado à Prefeitura Municipal 

de São Sebastião, que encaminhou para a empresa autorizada GEO BRASILIS, visando 

agregar seus resultados aos estudos de viabilidade: 

No dia 10 de abril de 2018, foi instalado um ADCP de fundo, modelo Argonaut-XR 0,750 MHz, 

ao sul do dolfim 15 do TEBAR, no Canal de São Sebastião (CSS) (Figura 5.1-1). O objetivo dessa 

instalação é realizar o monitoramento ininterrupto dos dados de intensidade e direção das 

correntes ao longo de toda a coluna d’água a fim de auxiliar manobras de navegação, 

atracação e desatracação dos navios no terminal. 

Os dados são coletados e transmitidos em tempo real para HidroMares e para o Centro de 

Controle da Praticagem do Estado de São Paulo. 

Figura 5.1-1: Localização do ADCP instalado ao sul do dolfim 15 do TEBAR no Canal de São 

Sebastião 
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Fonte: Avaliação do comportamento das correntes. Elaboração HidroMares, 2018. 

Pretende-se realizar a construção de uma marina, a oeste do TEBAR, conforme planta 

esquemática apresentada na Figura 5.1-2. Esta marina seria cercada por molhes, mantendo 

apenas uma comunicação com o canal. Portanto, atendendo solicitação da Praticagem do 

Estado de São Paulo, a HidroMares apresenta o presente documento que tem como objetivo 

inferir, indiretamente, possíveis alterações no padrão de correntes observadas no ponto de 

fundeio do ADCP devido a instalação deste empreendimento. 

Figura 5.1-2: Planta esquemática do projeto de uma marina a ser implementado no Canal de 

São Sebastião 



 

Inteligência Territorial 
Planejamento Estratégico 
Gestão Ambiental 
geobrasilis.com.br 

40 
                                                                                 

Rua Paulistânia, 154 
Vila Madalena - São Paulo - SP 
CEP 05440-000 - Brasil 
Tel. +55 11 3035-1490 

 
Fonte: Relatório sobre a viabilidade de implantação de marina em S. Sebastião Elaboração Zenith, 2018. 

No ponto de coleta (Figura 5.1-1), os dados observados até o presente momento (Figura 5.1-3) 

indicam que, neste curto intervalo de tempo, as correntes fluíram predominante de NE 

(aproximadamente 45°), apresentando inversões de direção por períodos de 1 a 3 dias para 

SW (aproximadamente 225°). A intensidade média obtida foi igual a 0,4 nós, com máximo 

registrado de 1,84 nós. Naqueles períodos em que as correntes apresentaram direção SW, as 

correntes apresentaram cisalhamento vertical e intensidade de aproximadamente 0,5 nós. 

A planta da marina, apresentada na Figura 5.1-2, indica que esta poderá se estender até cerca 

de 300 m para o interior do canal, a partir da margem, ao longo da seção transversal do CSS 

onde está localizado o ADCP. A seção transversal do CSS ao ponto de instalação do fundeio foi 

estimada em aproximadamente 45.500 m² (Figura 4). A área ocupada pela marina nesta 

mesma seção seria de cerca de 2.070 m2 (Figura 4), ou seja, 4,5% da área total estimada para 

seção. 

Figura 5.1-3: Variação da intensidade (superior) e direção (inferior) das correntes ao longo do 

período de 10 a 26 de abril de 2018 em toda a coluna d’água. A legenda indica a profundidade 

de medição para cada cor 
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Fonte: Relatório sobre a viabilidade de implantação de marina em S. Sebastião Elaboração Zenith, 2018. 

Figura 5.1-4: Seção transversal do Canal de São Sebastião na altura do ponto de instalação do 

fundeio e construção da marina 

 
Fonte: Relatório sobre a viabilidade de implantação de marina em S. Sebastião Elaboração Zenith, 2018. 

O CSS é um canal costeiro não influenciado significativamente pelas correntes de maré nem 

por aportes de água doce (Kvinge, 1967; Castro 1990; Miranda & Castro, 1995; Fontes, 1995; 

Silva, 1995; Pereira et al., 2007; Silva et al., 2005), sendo, portanto, apenas uma via de 

comunicação física para as duas partes da plataforma continental adjacentes às suas 

extremidades. Desta forma, tendo em vista a proporção das construções associadas à marina 
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em relação extensão do CSS, o volume de água que passa pelo CSS não seria afetado pela 

presença da marina. Entretanto, localmente, poderia ocorrer um aumento da intensidade das 

correntes devido à redução da área, conforme exemplificado na Figura 4. 

Desconsiderando que tanto a marina quanto o CSS são estruturas tridimensionais e 

descartando todos os processos não-lineares inerentes à hidrodinâmica, além da influência 

dos processos baroclínicos nas correntes, vamos assumir que a alteração das correntes, apenas 

ao longo da seção transversal da Figura 4, seria de 4,5% - o mesmo valor associado à redução 

da área. Neste caso hipotético, uma corrente com intensidade de 2 nós, aumentaria em 0,1 

nós de intensidade. 

A avaliação criteriosa das alterações decorrentes da implantação da marina no CSS só é 

possível através da aplicação de um modelo numérico hidrodinâmica na área a fim de simular 

a diferença das correntes antes e após a instalação do empreendimento. Esta ferramenta é 

capaz de resolver a equação dos fluidos geofísicos através de método numéricos, aplicando-se 

condições de contorno adequadas para cada região. 

 

6. PRÉ-PROJETOS CONCEITUAIS AVALIADOS 

Foram realizados estudos preliminares para avaliação  dos layouts mais adequados e 

necessários, que atendam as exigências e a caracterização das demandas.  

 Pré-projetos conceituais para vagas molhadas:
 

Os estudos desenvolvidos foram estruturados em 4 (quatro) layouts de implantação da 

marina, onde foram considerados: 

(i) Diferentes quantidades de embarcações 

(ii) Formatos de molhe 

(iii) Disposição de flutuantes e fingers, visando a melhor formatação de implantação 
 

Entre os itens analisados, estão a posição de atracação em relação aos ventos 

predominantes e o grau de dificuldade de manobra das embarcações. Essas alternativas 

de ocupação são apresentadas a seguir, assim como mais adiante as alternativas de 

apoio em terra. 

 

 Pré-projetos conceituais para vagas secas:
 

Foram analisadas duas (02) alternativas para a área de apoio em terra, que é fundamental para 

a operação da Marina, e onde serão alocados um edifício de garagem náutica, uma loja de 
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conveniências para os usuários, estacionamento de veículos e outras infraestruturas de apoio 

aos usuários, marinheiros e demais funcionários do complexo. 

 

6.1. Pré-projetos para vagas molhadas 

 1º Layout com 480 vagas 

Figura 6.1-1: Pré-Projeto – 1º Layout com 480 vagas 

 
Elaboração Geo Brasilis, 2019. 

 Píeres flutuantes perpendiculares a praia 

480 vagas 

Barcos a favor da direção dos ventos 

Cotas de projeto: -2,5 a -3,0 metros 

Volume de dragagem: 242 mil m³ 

Aproveitamento do material dragado nos moles: 100 mil m³ 

Volume de bota-fora: 142 mil m³ 
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 2º Layout com 602 vagas 

Figura 6.1-2: Pré-Projeto – 2º Layout com 602 vagas 

 

Elaboração Geo Brasilis, 2019 

 Píeres flutuantes em posição paralela, mas que dificultam manobrabilidade  

602 vagas 

Barcos contra a direção dos ventos 

Cotas de projeto: -2,5 metros 

Volume de dragagem: 222 mil m³ 

Aproveitamento do material dragado nos moles: 100 mil m³ 

Volume de bota-fora: 122 mil m³ 
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 3º Layout com 562 vagas 

Figura 6.1-3: Pré-Projeto – 3º Layout com 562 vagas 

 

Elaboração Geo Brasilis, 2019. 

 Píer em diagonal 

562 vagas 

Barcos parcialmente contra a direção dos ventos 

Média dificuldade de manobra 

Cotas de projeto: -2,5 a 3,0 metros 

Volume de dragagem: 340 mil m³ 

Aproveitamento do material dragado nos moles: 100 mil m³ 

Volume de bota-fora: 240 mil m³ 
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 4º Layout com 285 vagas 

Figura 6.1-4: Pré-Projeto – 4º Layout com 285 vagas 

 

285 vagas 

Barcos contra a direção dos ventos 

Alta dificuldade de manobras internas 

Cotas de projeto: -2,5 metros 

Volume de dragagem: 112 mil m³ 

Aproveitamento do material dragado nos moles: 70 mil m³ 

Volume de bota-fora: 52 mil m³ 

 

6.2. Pré-projetos para vagas em área seca 

Foram estudadas duas opções de área em terra para a implantação dos serviços de apoio, que 

foram avaliadas técnica e legalmente, quanto sua viabilidade, sendo: 

1ª opção – Área de apoio na Praça de eventos; 

2ª opção – Poligonal Porto São Sebastião, cuja área é de 28.709m2, situada dentro do Porto 

Organizado de São Sebastião. Esta opção será apresentada em primeiro lugar.  



 

47 
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6.2.1. Caracterização do Empreendimento do 2º Layout – Poligonal Porto São 

Sebastião 

Características gerais: 

Na segunda opção de Layout, a Marina Seca e estruturas de apoio estarão localizadas na área 

de Superintendência do Patrimônio da União (SPU) em porção sul da Praça de Eventos, 

ocupando uma área total de 28.709m². Essa opção de Layout tem uma área que supera a da 

primeira opção de implantação em mais de 15.000m². 

Da área de intervenção total, cerca de 8.604m² (30%) é de faixa inserida em Área de 

Preservação Permanente (APP) do Córrego do Outeiro, cuja a instalação de qualquer 

equipamento é proibida por lei federal.  

O total de área construída será de 3.355m² representando cerca de 20% do total da Área de 

Intervenção, distribuídos nas seguintes edificações: 

 Marina Seca; 

 Loja Boat Shop; 

 Área de Apoio; e  

 Guarita. 

Acesso e Vagas: 

Nessa alternativa locacional, o único acesso se dará a partir da via existente – Rua da Balsa. Por 

essa entrada o usuário pode optar por três bolsões de estacionamentos com um total de 129 

vagas.  

Já os pedestres e ciclistas, além dos acessos descritos poderão entrar no empreendimento por 

via intermediária, com entrada diretamente na Área de Apoio. 

Já para embarcações, estão previstas 60 vagas em cada um dos dois Galpões principais da 

Marina Seca. 

Além disso, uma das obrigações do empreendedor é a implantação de bicicletário, que nesse 

modelo conceitual está dimensionado para 20 vagas e localizado próximo a Guarita.  

Estruturas e Usos: 

O Projeto conceitual da Marina Seca contempla as seguintes edificações: 

 Guarita: localizada mais próxima à via pública, com 16m², que dará suporte aos 

funcionários e seguranças do empreendimento.  

 Galpões da Marina Seca: localizados na área central do terreno, as duas estruturas 

totalizam 4.880m², dimensionadas para abrigar 60 embarcações cada, em dois níveis, com 

área de manobra ao centro, totalizando 120 vagas para embarcações.  
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 Loja Boat Shop: edificação com área total de 547m², será o centro das atividades 

comerciais, com espaço dedicado para venda de produtos e equipamentos marítimos. 

 Área de Apoio: edificação com 342m², que abrigará sanitários, refeitório, vestiário, 

recepção, escritórios e sala de reunião/capacitação; e 

 Estacionamento: com 1.612,5m² de área e 129 vagas. 

Sistemas Construtivos e Pavimentação: 

Diversos sistemas construtivos serão utilizados para o conjunto de edificações da Marina de 

São Sebastião: 

i. As estruturas principais dos Galpões da Marina Seca serão metálicas, com peças pré-

fabricadas. Terão cobertura por telhas metálicas, com caimento para drenagem de águas 

pluviais. Já para o piso é indicado pavimentação impermeável, que além de conter 

sistema de drenagem deverá ser equipado, com caixa separadora de água e óleo, 

gradeamento, caixas de retenção e inspeção. 

ii. Demais edificações serão de alvenaria, em pavimento único, com cobertura de telha 

metálica e piso impermeável. 

iii. Em toda área externa de circulação, será aplicado pavimento de bloco intertravado e 

capacidade para suportar os esforços da movimentação de veículos e embarcações. Já 

para as demais áreas permeáveis, deverá ser adotado paisagismo adequado.  

Através do Pátio e Rampa de concreto, as embarcações poderão acessar diretamente a Baia. 

Também partindo desse Pátio, uma conexão entre a Marina Seca e o Espelho D’água se dará 

através de uma ponte sobre o Córrego do Outeiro, gerando menor impacto possível sobre a 

APP.  

Recomendações: 

Para a realização das obras serão necessários usos de equipamentos, ferramentas, instalações 

adequadas e a mão de obra especializada, garantindo resultado final com ótimo acabamento e 

alto padrão construtivo. 

Caso seja a opção adotada, o empreendimento deverá integrar-se naturalmente ao uso atual 

da praça, sendo complementar as atividades ali desenvolvidas. As soluções adotadas para a 

implantação, bem como a como a disponibilização de grande número de vagas de 

estacionamento, aliado a ciclovias e área de pedestres já existentes, diminuirão 

significativamente o impacto do empreendimento sobre a mobilidade local. 

Análise de fluxos do 2º Layout - Poligonal Porto São Sebastião 

A Alternativa do 2º Layout do empreendimento possui fluxo de acesso também pela Rodovia 

Manoel Hipólito do Rego, pela Rua Piauí e pela Avenida Outeiro Cais.  
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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 Ilhabela.  

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 

alternativa locacional está neste trecho, pois se combina com o fluxo de chegada 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 avaliar o potencial impacto causado pelo 

compartilhamento da via Rua Adrelino Olímpio do Rego.  

A Figura 6.5.1-1 apresenta o fluxo principal ao empreendimento, incluindo uma possibilidade 

de acesso a ser contemplada em estudo específico de mitigação de impacto.  

Figura 6.5.1-1: Análise de fluxo para acesso ao empreendimento 
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Fonte: Google Earth, 2020. Elaboração: Geo Brasilis, 2020.  

 

6.3. Pré-Projeto – 1º Layout - Área de Apoio da Praça de Eventos 

Tendo em vista a possibilidade da área do 2º layout não estar disponível para utilização como 

apoio para a Marina Pública, foi elaborada proposta de utilização da Praça de Eventos para a 

instalação da Marina Seca e área de apoio.   

Esta é a alternativa que será aplicada no processo de concessão, caso a opção da Poligonal do 

Porto não seja autorizada pela Secretaria Especial (SEP), do Governo Federal no prazo previsto 

para a publicação do edital de licitação. 

Nesta proposta, a Praça de Eventos foi setorizada e teve seus usos normatizados para a 

concessão, conforme expresso no Quadro 6.3-1 e no Mapa de Setorização da Praça de 

Eventos. 
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O Setor K da praça, de 17.804 m², foi vocacionado para a instalação da Marina Seca, tendo seu 

projeto referencial ilustrado na Planta do 1º Layout - Área de Apoio da Praça de Eventos 

apresentada a seguir. 

Quadro 6.3-1: Setorização, usos e normativas para a Praça de Eventos 

Área Uso atual Encargos Responsável Normativas 

Setor A 
Ciclovia e 

passeios 

Zeladoria e manutenção 

de áreas comuns 
Concessionário 

Não poderá sofrer 

intervenções por parte 

do concessionário 

Setor B 

Quiosques para 

atividades 

comerciais 

Zeladoria e manutenção 

de áreas comuns e 

edificações 

Concessionário 

Permissão para 

exploração comercial, 

sob anuência do Poder 

Concedente  

Setor C 
Feira de 

artesanato 

Gestão e manutenção dos 

quiosques 

Poder 

Concedente Não poderá sofrer 

intervenções por parte 

do concessionário Zeladoria e manutenção 

de áreas comuns 
Concessionário 

Setor D 

Vagas de 

estacionamento 

e Fonte Musical 

Luminosa 

Zeladoria e permissão 

para exploração 

comercial 

Concessionário 

Permissão para 

exploração comercial, 

sob anuência do Poder 

Concedente  

Setor E Anfiteatro Zeladoria e manutenção Concessionário 

Não poderá sofrer 

intervenções por parte 

do concessionário 

Setor F Playground Zeladoria e manutenção Concessionário 

Não poderá sofrer 

intervenções por parte 

do concessionário 

Setor G 

Centro de 

informações 

Turísticas 

Gestão e manutenção de 

edificação 

Poder 

Concedente Não poderá sofrer 

intervenções por parte 

do concessionário Zeladoria e manutenção 

de áreas comuns 
Concessionário 

Setor H 
Espaço de 

Eventos 

Zeladoria e permissão 

para exploração 

comercial 

Concessionário 

Permissão para 

exploração comercial, 

sob anuência do Poder 

Concedente  

Setor I 

Centro de 

Educação 

Ambiental 

Gestão e manutenção de 

edificação 

Poder 

Concedente 
Não poderá sofrer 

intervenções por parte 

do concessionário Zeladoria e manutenção Concessionário 
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Área Uso atual Encargos Responsável Normativas 

de áreas comuns 

Setor J 
Quadras 

poliesportivas 

Zeladoria e manutenção 

de áreas comuns 
Concessionário 

Permissão para 

exploração comercial, 

sob anuência do Poder 

Concedente  

Setor K Pista de Skate 

Instalação de área de 

apoio para Marina 

Pública 

Concessionário 
Permissão para 

exploração comercial 

Setor L 
Praça 

Monumento 

Zeladoria e manutenção 

de áreas comuns 
Concessionário 

Não poderá sofrer 

intervenções por parte 

do concessionário 

Elaboração: Geo Brasilis, 2021.  
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6.3.1. Caracterização do Empreendimento do 1º Layout - Área de Apoio da Praça de 

Eventos 

Características Gerais: 

Nesta primeira opção, a área de apoio em terra e estruturas de apoio estarão localizadas em 

porção sudeste da Praça de Eventos, encerrando uma área total de 13.479m², o que 

representa cerca de 15% da área total da praça.  

Da área de implantação total, 2.755m² (20%) é de faixa inserida em Área de Preservação 

Permanente (APP) do Córrego do Outeiro, cuja instalação de qualquer equipamento é proibida 

por lei federal.  

O total de área construída será de 3.355m², representando 25% do total da Área de 

Intervenção, distribuídos nas seguintes edificações: 

 Marina Seca = 2.435m³; 

 Loja Boat Shop = 547m²; 

 Área de Apoio = 342m²; e  

 Guarita = 31m²; e 

 Estacionamento = 1.275m² e 102 vagas. 

Acessos: 

Nessa alternativa locacional, os acessos se darão a partir da via existente, que circunda a Praça 

de Eventos, a qual nas bordas da Área de Intervenção precisará de ajuste da geometria, como 

apresentada Planta do 1º Layout. 

As possibilidades de acesso são: 

 Ao sul, chegando a um bolsão de estacionamentos mais próximo à Área de Apoio e ao 

Galpão da Marina Seca; 

 Ao norte, chegando a um bolsão de estacionamento com acesso direto à Loja Boat 

Shop. 

Já os pedestres e ciclistas, além dos acessos descritos, poderão entrar no empreendimento por 

via intermediária, com entrada diretamente na Área de Apoio. 

Vagas: 

Nessa alternativa locacional, estão previstos dois bolsões de estacionamento. O principal 

localizado junto ao acesso sul, tem capacidade para abrigar 30 veículos. 

Já o segundo, junto ao acesso norte, possui total de 72 vagas de veículos.  
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Além disso, uma das obrigações do empreendedor é a implantação de bicicletário com 20 

vagas, que ficará disposto nas proximidades do Atracadouro Público, podendo atender além 

dos usuários do empreendimento, os demais ciclistas que transitam pela Praça de Eventos.  

Já para embarcações, estão previstas 60 vagas no Galpão principal de Marina Seca. 

Estruturas e Usos: 

O Projeto conceitual da Marina Seca contempla as seguintes edificações: 

 Guarita: localizada mais próxima à via pública, com 31m² dará suporte aos 

funcionários e seguranças do empreendimento.  

 Galpão da Marina Seca: localizada na área central, é a principal estrutura do 

empreendimento. Em área total de 2.435m². Foi dimensionada para abrigar 60 

embarcações, em dois níveis, com área de manobra ao centro.  

 Loja Boat Shop: edificação com área total de 547m², será o centro das atividades 

comerciais, com espaço dedicado para venda de produtos e equipamentos marítimos. 

 Área de Apoio: edificação com 342m², que abrigará sanitários, refeitório, vestiário, 

recepção, escritórios e sala de reunião/capacitação. 

Sistemas Construtivos e Pavimentação: 

Diversos sistemas construtivos serão utilizados para o conjunto de edificações da Marina de 

São Sebastião: 

i. A estrutura principal do Galpão da Marina Seca será metálica, com peças pré-fabricadas. 

Terá cobertura por telhas metálicas com caimento para drenagem de águas pluviais. Já 

para o piso é indicado pavimentação impermeável, que além de conter sistema de 

drenagem deverá ser equipado, equipado com caixa separadora de água e óleo, 

gradeamento, caixas de retenção e inspeção; 

ii. Demais edificações serão de alvenaria, em pavimento único, com cobertura de telha 

metálica e piso impermeável; e 

iii. Em toda área externa de circulação, será aplicado pavimento de bloco intertravado e 

capacidade para suportar os esforços da movimentação de veículos e embarcações. Já 

para as demais áreas permeáveis, deverá ser adotado paisagismo adequado.  

Uma rampa de concreto e um forklift (empilhadeiras com alcance negativo) possibilitarão o 

transbordo das embarcações, tanto para içá-las diretamente à água, quanto segundo nível do 

galpão.  

Recomendações: 
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Para a realização das obras serão necessários usos de equipamentos, ferramentas, instalações 

adequadas e mão de obra especializada, garantindo resultado final com ótimo acabamento e 

alto padrão construtivo. 

Caso seja a opção adotada, o empreendimento deverá integrar-se naturalmente ao uso atual 

da praça, sendo complementar as atividades ali desenvolvidas. As soluções adotadas para a 

implantação, bem como a disponibilização de grande número de vagas de estacionamento, 

aliado a ciclovias e área de pedestres já existentes, diminuirão significativamente o impacto do 

empreendimento sobre a mobilidade local. 

 

Análise de fluxos do 1º Layout - Área de Apoio da Praça de Eventos 

Considerando a implantação do 2º Layout, o principal fluxo de chegada ao empreendimento 

está representado na Figura 6.3.1-1, 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 sequência, 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 Ilhabela, 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 6.3.1-1); 

 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 

6.3.1-1), 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.  
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Figura 6.3.1-1: Análise de fluxo para acesso ao empreendimento 

 

Fonte: Google Earth, 2020. Elaboração: Geo Brasilis, 2020.  
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6.4. Cronograma proposto para a Implantação do Empreendimento 

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

1 CANTEIRO DE OBRAS                                     

1.1 Mobilização / Desmobilização + limpeza final                                     

1.2 Montagem do canteiro de obras                                     

1.3 Manutenção do canteiro de obras                                     

2 SERVIÇOS PRELIMINARES                                     

2.1 Projetos                                     

2.2 Locação topográfica                                     

2.3 Balizamento                                     

3 CONSTRUÇÃO CIVIL                                     

3.1 Fundações e Estruturas                                     

3.1.1 Molhe Norte - estacas prancha                                     

3.1.2 Molhe Sul -  estacas prancha                                     

3.1.3 Obras temporárias                                     

3.1.4 Pavimentação                                     

3.2 Arquitetura e Urbanismo                                     

3.2.1 Arquitetura e urbanismo                                     

3.2.2 Edificações                                     

3.2.3 Rede de utilidades                                     

3.2.4 Comunicação visual                                     

3.3 Dragagem                                     

3.3.1 Dragagem DMT 1km c/ compactação                                     

3.3.2 Bota-fora DMT 10km                                     

3.4 Instalação de píeres flutuantes                                     

Elaboração Geo Brasilis, 2019.
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6.5. Pré-Projeto – Layout do Píer público 

O Píer Público, cujo acesso se dará pela Praça de Eventos, será constituído por dois flutuantes, 

com largura de 3,20m e comprimento total de 30,00m, de modo a permitir o embarque e 

desembarque de turistas das embarcações de passeio. 

Figura 6.5-1: Pré-Projeto – Layout do píer público 

 
Elaboração Geo Brasilis, 2019.    
 
 

6.6. Obrigações da futura concessionário 

A Tabela 6.6-1 apresenta as obrigações da contratada. 

Tabela 6.6-1: Obrigações da contratada 

Obrigações Forma 

(a) atracadouro público, para embarque e desembarque de passageiros 
do sistema de transporte náutico 

Construção e zeladoria 
(sem vigilância) 

(b) rampa pública, para entrada e saída de embarcações entre terra e 
água para Salva-Mar e Marinha, implantação e manutenção  

Construção e zeladoria 
(sem vigilância) 
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(c) a concessionária, na exploração da obra pública, deverá realizar 
anualmente, uma entre estas atividades: esportivas, náuticas, de lazer, 
turismo e/ou culturais, integrando a população da cidade 

Execução completa 

(d) estacionamento para carros e motos 
Construção e gestão 
remunerada 

(v) bicicletário 
Construção e zeladoria 
(sem vigilância) 

(vi) Compromisso de adequação de estrutura física com ao menos 60 m2 
e até 100 m2, em imóvel público cedido e a ser indicado pela prefeitura 
municipal de São Sebastião, bem como a respectiva zeladoria durante 05 
anos (cinco) desse espaço, a disponibilização de móveis e equipamentos, 
visando a aplicação de capacitação de mão de obra (por meio de cursos, 
treinamentos, oficinas técnicas, palestras e outros) para os trabalhadores 
residentes em São Sebastião com domicílio comprovado e regular no 
município de ao menos trinta e seis meses anteriores a data de 
homologação da concessão, em tarefas relacionadas a fase operacional 
da Marina 

Reforma e zeladoria por 
cinco (05) anos. 

 
Elaboração Geo Brasilis, 2020. 



 

Inteligência Territorial 
Planejamento Estratégico 
Gestão Ambiental 
geobrasilis.com.br 

63 

Rua Paulistânia, 154 
Vila Madalena - São Paulo - SP 
CEP 05440-000 - Brasil 
Tel. +55 11 3035-1490 

6.6.1. Orçamento Geral – Molhes, Dragagem e outras obras 

Figura 6.6.1-1: Orçamento Geral 

 
Elaboração Geo Brasilis, 2019. 
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7. PROJETOS REFERENCIAIS 

Após a avaliação dos aspectos técnicos, ambientais e legais que cercam as opções de 

definição dos layout estudados, a Prefeitura Municipal de São Sebastião e a Geo Brasilis 

definiram que os Projetos Referenciais que orientarão as demais etapas do Estudo de 

Viabilidade, a saber: Produto 3 - EVEF e Estudo de Mercado, Produto 4 - Parecer Jurídico e 

Produto 5 - Avaliação Ambiental, é formado por: 

 

 Layout Vagas Molhadas: layout com 490 vagas molhadas.
 

 Layout Vagas Secas: 1a Opção, layout estruturado para 60 vagas secas na Praça de Eventos.
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Simulações de Projeto: 

490 vagas 

Barcos contra a direção dos ventos 

Cotas de projeto: -2,5 a -3,0 metros 

Volume de dragagem: 242mil m³ 

Aproveitamento do material dragado nos moles: 100 mil m³ 

Volume de bota-fora: 142 mil m³ 

Os projetos referenciais foram desenvolvidos a partir dos estudos de pré-projetos elaborados, 

visando canalizar as opções de layout de implantação em dois modelos de referência, de modo 

que o futuro concessionário possa definir o projeto final que será adotado. 

Conforme apresentado na Figura 7-1 acima, a opção de 490 vagas oferece maior capacidade 

de atracação e flutuante destinado a embarcações de grande porte, como os super iates. 

Já na Figura 7-2 abaixo, a opção de 250 vagas permite custo de implantação menor por 

apresentar áreas e volume de dragagem menores e prazo de execução de obra mais célere.  

250 vagas 

Barcos contra a direção dos ventos 

Cotas de projeto: -2,5 metros 

Volume de dragagem: 145 mil m³ 

Aproveitamento do material dragado nos moles: 85 mil m³ 

Volume de bota-fora: 60 mil m³ 
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Figura 7-2: Projeto Referencial com 250 vagas 

 
Elaboração Geo Brasilis, 2019. 
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8. INFRAESTRUTURA DA MARINA PÚBLICA - IMPLANTAÇÃO 

8.1. Área Molhada – Descrição Geral do Empreendimento 

O empreendimento encontra-se no Município de São Sebastião. Trata-se de uma obra de 

engenharia onde pretende-se realizar a cravação de estacas pranchas metálicas que irão 

definir uma região abrigada (molhes norte e sul), além da instalação de píeres flutuantes para 

atracação/estacionamento de embarcações (estacionamento para embarcações, interno à 

baia abrigada, com até 490 vagas) e marina seca (estacionamento em terra para embarcações, 

com até 60 vagas). Sendo assim, a Marina de São Sebastião é composta por Molhe Sul e Molhe 

Norte. 

Figura 8.1-1: Visão Geral do Empreendimento e suas partes 

 
Elaboração Geo Brasilis, 2019. 
  

Molhe Terra

(existente) 

Marina Seca 

interno 
Molhe Norte 

Molhe Sul 

Trecho 1 Trecho 2 

Píer Público 
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8.1.1. Molhes Norte e Sul 

O Molhes propostos são caracterizados pela utilização e instalação de Estacas Prancha 

Metálicas, que serão cravadas no leito do terreno marítimo. 

Tais pranchas, por sua vez, serão cravadas em 2 linhas paralelas, com espaçamento entre os 

perfis, variando de 8m (molhes norte) a 15m e 30m (dois trechos – molhe sul). 

Tabela 8.1.1-1: Características dos Molhes 

Molhes Espaçamento (M) Área (M²) 

Norte 8 7.453 

Sul – Trecho 1 15 m (ao longo de 316,7m) 
7.440 

Sul – Trecho 2 30 m (ao longo de 90,4) 

Elaboração: Geo Brasilis, 2019. 

Abaixo é apresentada figura esquemática de corte transversal dos molhes: 

Figura 8.1.1-1: Corte esquemático – perfis cravados 

 

Preenchimento entre os perfis: 

Entre os perfis, será depositado material de dragagem, para evitar que os perfis se deformem 

por flexão e garantir sua estabilidade geométrica, serão utilizados tirantes / enrijecedores 

fazendo a ligação entre os blocos estruturais. O tabuleiro de rolamento irá contribuir para a 

rigidez global do conjunto. No topo das estacas, serão construídos blocos estruturais 
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interligados por perfis metálicos longitudinais que serão apoio para a construção da laje de 

concreto armado. 

8.1.2. Método Construtivo  

8.1.2.1. Opções de Métodos Construtivos Analisados 

 Necessidade de Dragagem: 

o Implantação de canal de acesso e calado com 2,5 a 3,0 m de profundidade. 
o Aproveitamento do material dragado no interior dos molhes por meio de métodos 

construtivos específicos. 
o Previsão de medidas para redução do processo de assoreamento. 

 Alternativas e Métodos Construtivos: 

Figura 8.1.2.1-1: Enrocamento Multi Camadas 

 

Figura 8.1.2.1-2: Parede Vertical 
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Figura 8.1.2.1-3: Paredes de Estaca Prancha 

 

8.1.3. Descrição do Método Construtivo Proposto – Estaca Prancha 

 Os Molhes serão construídos com Estacas Prancha Metálicas cravadas no leito do terreno 

marítimo. 

  Estudo para cravamento em 2 linhas paralelas.  

 Entre os perfis, será depositado material de dragagem. 

 Para evitar deformação entre os perfis, por flexão, e garantir sua estabilidade geométrica, 

serão utilizados tirantes/enrijecedores fazendo a ligação entre os blocos estruturais.  

 O tabuleiro de rolamento irá contribuir para a rigidez global do conjunto.  

 No topo das estacas, serão construídos blocos estruturais interligados por perfis metálicos 

longitudinais que servirão de apoio para a construção da laje de concreto armado. 
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Figura 8.1.3-1: Paredes de Estaca Prancha 

 

Fonte: Hammertec – http://hammertecbrasil.com.br, 2019. 

Figura 8.1.3-2: Cravação de Estacas Prancha 

 

Fonte: Hammertec – http://hammertecbrasil.com.br, 2019. 
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A sequência construtiva proposta para a realização das obras de engenharia referentes aos 

Molhes Norte e Sul é apresentada abaixo: 

 Cravação dos perfis no leito marinho; 

 Construção e montagem dos blocos estruturais; 

 Instalação dos tirantes para estabilização das estacas prancha; 

 Dragagem do leito; 

 Preenchimento do espaço entre estacas-prancha com material da dragagem; 

 Construção e montagem da laje de concreto. 

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). 

Figura 8.1.3-3: Estacas Prancha Metálicas para composição dos Molhes 

 
Fonte: https:// www.portaldosequipamentos.com.br, 2016. 
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Figura 8.1.3-4: Exemplo de cravação de Estacas Prancha Metálicas em ambiente marítimo, 
através  de Balsa Guindaste e Martelo Vibratório 

 

Fonte: https://arquivo.iengenharia.org.br, 2011. 

 

8.2. Descrição das vagas – 490 vagas 

Na região interna aos molhes norte e sul, foi realizado um estudo para definição da quantidade 

de embarcações que podem ser atracadas/estacionadas e concluiu-se que é possível atracar 

até 490 embarcações. 
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Figura 8.2-1: Disposição das embarcações na Marina 
 

 
Elaboração Geo Brasilis, 2019. 

Conforme estudo de mercado, foi sugerida a seguintes descrição das vagas: 

Tabela 8.2-1: Capacidade por tipo de embarcação (total: 490 vagas) 

Berços (pés)  Vagas % 

26 108 22,0% 

33 58 11,8% 

40 101 20,6% 

65 82 16,7% 

80 72 14,7% 

100 64 13,1% 

120 5 1,0% 

Total 490 100,0% 

Elaboração: Geo Brasilis, 2019. 

Os píeres flutuantes são estruturas que podem ou não necessitar de pontos de apoio para sua 

fixação ao longo de seu comprimento. Com base em um projeto executivo a ser elaborado no 
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futuro, esses pontos serão definidos e poderá haver a necessidade de cravação de algumas 

estacas (perfil metálico, ou camisa metálica) para serem esses pontos de fixação.  

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. 

Figura 8.2-2: Exemplo de píeres flutuantes e fingers  

 

Fonte: Drystack Australia. 

 

8.2.1. Fornecedores para os Estudos Referenciais 

Os estudos que seguem,  realizados pelos Fornecedores abaixo, foram sobre sobre um Layout 
com 286 vagas, recalculados proporcionalmente pela equipe da Geo Brasilis para os Layouts 
com 490 vagas e 250 vagas: 

 Grupo Lindley (Portugal) – Sr. Luis Vasconcelos Dias, realizou os seguintes estudos: 

o Píers flutuantes serão construídos em concreto marítimo (carga de ruptura de 55MPa 

aos 28 dias) pré-moldado reforçado com armadura e malha em aço galvanizado a fogo 

incorporando blocos de isopor com densidade de 15kg/m3; a construção será 

efectuada através de vazamento do concreto em formas adequadas para o efeito; as 

dimensões dos piers serão modulares com 12m e 15m de comprimento com 2,4m e 3m 

de largura útil; terão uma altura de 1,0m para garantir bordo livre de 600mm; estarão 

dotados de defensa lateral em ambas as faces que poderá ser em madeira tropical 

(massaranduba, com densidade mínima de 1.150kg/m3) ou poliuretano moldado; 
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também serão colocados cunhos de amarração das embarcações, em alumínio fundido, 

com capacidade de carga até 5T; os piers flutuantes será executados com caixas de 

ligação protegidas contra o meio ambiente mediante pintura epóxida e as ligações 

serão em aço galvanizado a fogo. 

o Colares de estaca serão executados em alumínio marítimo A6005T6 ou em aço 

galvanizado a fogo pintado, terão carga de ruptura de 50kN e serão dotados de blocos 

fixos de polietileno com calço de ajustamento e borracha de absorção de impacto; a 

face exterior dos colares será equipada com defensa de material idêntico ao dos piers. 

o Pontes de acesso serão construídas em alumínio marítimo A6005T6 ou em aço 

galvanizado a fogo pintado, sendo equipados com pavimento em madeira tropical 

(massaranduba, com densidade mínima de 1.150kg/m3), terão charneira uniaxial com 

veios em aço inoxidável do lado água e roletes com pestana de transição do lado terra. 

o Fingers de amarração serão construídos em alumínio marítimo A6005T6 ou em aço 

galvanizado a fogo pintado, sendo equipados com pavimento em madeira tropical 

(massaranduba, com densidade mínima de 1.150kg/m3) e defensa de topo em 

polietileno rotomoldado; serão equipados com cunhos de amarração das embarcações, 

em alumínio fundido, com capacidade de carga até 3T e 5T consoante a dimensão das 

embarcações. 

o Serviços de fornecimento de electricidade e água serão assegurados por meios de 

pedestais com coluna e painel de alumínio, com tomadas monofásicas de 16A, 32A e 

63A, torneiras de água de ½”, cabeçal iluminado por meio de LED de baixo consumo e 

sistemas de proteção diferencial; incluindo armário elétrico geral no início de cada pier, 

bem como válvula de corte por peça com regulador de pressão. As cablagens e 

tubagens respeitarão as normas em vigor para estas especialidades. 

o Estaqueamento será efectuado por meio de tubos metálicos de qualidade X50 ou 

equivalente, diâmetro exterior de 510mm, espessura de 16mm, costura longitudinal, 

tamponado no topo para evitar trocas gasosas. 

o Para estimativa de valores de materiais, considerar: 

 Piers flutuantes = R$ 5.662.500. 

 Fingers = R$ 3.841.700. 

 Acessórios (rampas acesso, cunhos, portas segurança, armarios emergência) = 
R$ 851.700. 

 Estaqueamento incluindo colares de estaca = R$ 1.997.800. 

 Serviços de electricidade e água = R$ 1.674.600. 

 Logística e montagem = R$ 1.759.700. 

o Adicionar R$ 100.000 para fazer um estudo de agitação e um estudo geológico dos 
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solos por causa das estacas. 

 MWB Serviços de Infraestrutura Náutica Ltda – EPP (Brasil) – Sr. Mario W. Bandeira, 

realizou os seguintes estudos: 

o Piers, normalmente estes tem 9, 10, 12 ou 15 m de comprimento por 2,2 a 3 m de 

largura (podendo chegar a 4-5 m dependendo da finalidade).  Não está especificado o 

material construtivo. 

o Não figura dimensões de passarelas de acesso aos píeres nem sistema de ancoragem 

destes na planta enviada. 

o Os fingeres devem ter no mínimo 2/3 do tamanho do barco. 

o Para estimativa de valores de materiais, considerar: 

 Píeres: R$ 1500/ m2 se for em concreto. Se for em alumínio R$ 2.300/m2 + 
fretes (custos de implantação, manutenção e dimensionamento de estacas 
são diferentes). 

 Dragagem: R$ 25,00 / m3. 

 Estacas: R$ 250,00/ m cravado + mobilização e desmobilização. 

 Torres de serviços: R$ 2.500/ unid. (para atender 2 barcos) + cabos, 
encanamentos e outros. 

 Construção de proteção/molhe: dependerá da tecnologia empregada. 

 Para dar uma ideia, nos EUA, o custo médio por vaga é de US$ 12.000 (US$ 
2.650 a US$ 20.900 dependendo do local e características dos píeres e das 
embarcações). 

o Para estimativa de valores de mão de obra, considerar: 

 Montagem e instalação: R$ 2.000 a R$ 2.500 /dia de gerenciamento e mão de 
obra + guindastes (média 150/hora) e embarcações de apoio. 

o Para estimativa de valores de projeto, considerar: 

 Para este caso acima de R$ 300.000 + estudos de ondas, sedimentos e outros. 

 

8.3. Área de Apoio – Marina Seca e Entorno 

A sequência construtiva proposta para a realização das obras de engenharia referentes à Área 

de Apoio, Marina Seca e seu entorno é apresentada abaixo: 

 Trabalhos de terraplenagem; 

 Execução das obras referentes às vias e pavimentos; 

 Construção do pátio de ligação entre o Molhe Sul e a Marina Seca; 
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 Construção das obras civis da guarita, boat shop, apoio; 

 Construção do Galpão da Marina Seca em estrutura metálica. 

 

8.3.1. Marina Seca 

A Marina Seca é caracterizada por um galpão onde as embarcações são estacionadas em duas 

fileiras, de modo que cada fileira está disposta em dois níveis. Segundo o Projeto Referencial 

apresentado acima neste documento, área do Galpão para a Marina Seca corresponde a 

2.435m². No entorno foram previstas áreas para guarita, loja de conveniências ou “boat 

shop” (547m²), duas áreas para estacionamento de veículos (30 e 72 vagas) e uma área de 

apoio ao lado esquerdo do galpão (342 m²), assim como está previsto um Pátio de manobras 

e transição localizado em terra, ligando o Molhe Sul à Marina Seca, onde as embarcações 

serão transportadas através de Fork Lift (empilhadeira), com alcance negativo para poder içar 

as embarcações diretamente da água e transportá-las até o galpão. 

Figura 8.3.1-1: Exemplo Empilhadeira com alcance negativo 

  

Fonte: Motorep. 
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Figura 8.3.1-2: Exemplo de Galpão de Marina Seca  

 

Fonte: Motorep 

 

9. INSERÇÃO ECONÔMICA, URBANA E SOCIAL 

O Centro Histórico de São Sebastião, constitui-se num raro cenário da arquitetura do século 

XVII, com várias edificações preservadas, tais como a Igreja Matriz, a Casa da Cultura e a Casa 

Esperança. Composto por vielas e calçadões entremeados por elementos paisagísticos, o 

centro abriga vários bares e diversos tipos de restaurantes, o que fomenta a atividade turística, 

pois além dos atrativos culturais, representa polo gastronômico da região. Na Praça de Eventos 

são realizadas diversas festividades e exposições, tais como Carnaval, o Festival de Cultura 

Indígena e a encenação da Paixão de Cristo. Estes eventos atraem turistas das cidades vizinhas 

como Caraguatatuba, Ubatuba e Bertioga, assim como de todo Brasil, promovendo o 

desenvolvimento econômico e social do Município.  

A Praça de Eventos por sua vez abriga equipamentos de lazer, contemplativos e esportivos, 

como a Pista de Skate, considerada uma das maiores já construídas. Dispõe de área de 

exposições, quadras esportivas e de calçadão em deck de madeira junto à praia. O apelo 

turístico deste equipamento urbano é importantíssimo, uma vez que serve de lugar de passeio 

para a população local, prática desportiva, assim como desempenha ponto de atração 

bastante procurado pelos visitantes. 

O comércio local conta com várias lojas especializadas, boutiques e ateliês além de lojas de 

produtos de praia e itens turísticos. O artesanato típico é outra atividade comercial, com 
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cunho social, onde são encontrados utensílios em caxeta, taboa e as históricas panelas de 

barro. Aliado ao comércio, estão a pesca, a balsa para Ilha Bela e as atividades portuárias já 

consolidadas. O Porto de Sebastião, administrado pela Companhia Docas de São Sebastião, 

oferece infraestrutura portuária (marítima, terrestre e de armazenagem) com atracação de 

navios e movimentação de cargas. A previsão é de que o Porto receba investimentos nos 

próximos anos para ampliar sua capacidade de operação e consequentemente a mão de obra 

empregada nas instalações. 

O turismo representa hoje uma nova vertente adotada pelos sebastianenses para movimentar 

a economia da cidade. De maneira controlada e ecológica a atividade turística conta com 

diversos hotéis, pousadas, passeios e esportes aquáticos. A implantação da Marina para uso 

público irá fomentar o turismo, o desenvolvimento econômico, social e cultural do Município 

sendo que a Prefeitura de São Sebastião, irá adotar políticas de inclusão sócio territorial e de 

preservação ambiental. A proximidade do local com o já consolidado Centro Histórico, 

juntamente com a infraestrutura urbana existente e a atividade portuária exercida na orla, 

permitirá uma a ampliação das atividades turísticas e econômicas, assim como intensificar as 

atividades culturais tão características de São Sebastião. 
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