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5.1.1. Critérios para Definição da Área de Influência 

A delimitação de área de influência (AI) no presente estudo visou atender às 

exigências legais e às normas aplicáveis, bem como aos princípios técnico-

científicos, previstos para definição de AI de empreendimentos licenciáveis. 

Observa-se inicialmente que o critério normativo para definição e delimitação da 

área de influência de um empreendimento está explícito na Resolução 001/86 do 

CONAMA, no artigo 5º, o qual determina: 

....... 

Art. 5 O estudo de impacto ambiental, além de atender a legislação, em 

especial os princípios e objetivos expressos na Lei de Política Nacional de 

Meio Ambiente, obedecerá as seguintes diretrizes gerais: 

........... 

..“III. Definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente 

afetada pelos impactos, denominada área de influência do projeto, 

considerando, em todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza”... 

........ 

Desta referência legal pode ser inferido que uma área diretamente afetada deva 

ser aquela vulnerável aos “impactos diretos”, e a “indiretamente afetada” aquela 

vulnerável aos “impactos indiretos” de um dado empreendimento. 

Muito embora o texto legal refira-se talvez a uma “ou” outra, neste estudo entende-

se que estas áreas não são mutuamente exclusivas, sendo esperado que uma 

mesma área receba tanto os impactos diretos de um aspecto ambiental, como os 

impactos indiretos decorrentes deste, simultaneamente, ou em tempos diferentes. 

Pois que, a evolução de impactos indiretos, a partir de impactos diretos, não 

necessariamente inicia com um crescimento espacial da área de influência, 

podendo muitas vezes ocorrer na mesma delimitação espacial ao longo do tempo, 

mesmo que evolua “indiretamente”, segundo esta concepção de efeito indireto, 

para uma área maior, ao longo deste mesmo tempo. 



 

Relatório Ambiental Preliminar 
Ampliação do Píer Petroleiro 

Terminal Aquaviário de São Sebastião 

Rev.: 00 
Página 4 de 18 
Data: 15-09-2011 
Cap.5.1.Área de Influência  

 

___________________________________________________________________________________________________ 
 
Área de Influência                                                                                                                                                           4 de 18 

Observa-se também, que esta norma específica ao referir-se à “área de influência” 

(a ser apresentada em estudos ambientais) não distingue, por princípio, diferentes 

naturezas de AI, seja em função dos atributos quali-quantitativos de impactos, seja 

em função dos vários meios (fisico, biológico, socio-econômico), e sim, somente, 

distingue um espaço abrangente, único, definido como aquela área a ser “direta ou 

indiretamente afetada” pelo empreendimento. 

Já de outra forma, a Resolução 001/86 do CONAMA, no artigo 6º, distingue as 

subdivisões de análise em compartimentos ambientais, tal como segue: 

....”Artigo 6º - O estudo de impacto ambiental desenvolverá, no mínimo, as 

seguintes atividades técnicas:  

I - Diagnóstico ambiental da área de influência do projeto com completa 

descrição e análise dos recursos ambientais e suas interações, tal como 

existem, de modo a caracterizar a situação ambiental da área, antes da 

implantação do projeto, considerando: 

a) o meio físico - o subsolo, as águas, o ar e o clima, destacando os 

recursos minerais, a topografia, os tipos e aptidões do solo, os corpos 

d'água, o regime hidrológico, as correntes marinhas, as correntes 

atmosféricas; 

b) o meio biológico e os ecossistemas naturais - a fauna e a flora, 

destacando as espécies indicadoras da qualidade ambiental, de valor 

científico e econômico, raras e ameaçadas de extinção e as áreas de 

preservação permanente; 

c) o meio sócio-econômico - o uso e ocupação do solo, os usos da água e a 

sócio-economia, destacando os sítios e monumentos arqueológicos, 

históricos e culturais da comunidade, as relações de dependência entre a 

sociedade local, os recursos ambientais e a potencial utilização futura 

desses recursos.....” 

Neste sentido, o presente estudo considera estes “meios” para a adequada divisão 

da análise de impactos, e subseqüente definição das áreas de influência. 

As várias áreas de influência apresentadas neste estudo resultaram, portanto, do 

cruzamento destes compartimentos do meio com as fases do empreendimento, 

quais sejam:  
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-compartimentos ambientais: físico-biótico (marinho, e terrestre), e 

socioeconômico; 

-fases do empreendimento: implantação da ampliação, e operação (atual, e 

futura). 

O procedimento específico faz-se necessário à análise, e à apresentação desta, 

haja vista que os impactos ambientais, decorrentes dos aspectos ambientais do 

empreendimento em suas diferentes fases, podem ser distintos enquanto também 

são distintos os compartimentos do meio onde se manifestam. 

Adicionalmente, para a análise comparativa, buscando identificar uma possível 

ampliação dos impactos ambientais do empreendimento futuro em relação ao 

empreendimento existente, definiram-se as áreas de influência discriminando-se 

também as fases de operação atual e futura, do empreendimento existente 

(instalado e operando) e do empreendimento futuro (após sua ampliação). 

Assim, foram identificadas as áreas de Influência do empreendimento subdivididas 

em várias unidades para o melhor entendimento, não todas excludentes. Algumas 

áreas estão superpostas no todo, ou em parte, (sendo este último o caso 

especialmente da superposição das Áreas de Influência Direta, as quais neste 

RAP estão, por princípio, sempre inclusas nas Áreas de Influência Indireta, em 

todos os meios e fases). 

 

5.1.3. Descrição da Área de Influência do 
Empreendimento Atual e Futura 

A área de influência do empreendimento é apresentada em suas 10 (dez) 

subdivisões nas Tabelas 5.1.3-1, Tab. 5.1.3-2, e Tab.5.1.3-3, a seguir. Estas são 

apresentadas conforme constam na legenda das cartas presentes no Anexo 5.1.3-

1 e Anexo 5.1.3-2 deste capítulo as quais apresentam a área de influência no meio 

físico-biótico, em escala de 1:30.000, e a área de influência no meio sócio-

econômico, em escala de 1:300.000, respectivamente. A Figura 5.1.3-1 e Figura 
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5.1.3-2 mostram os recortes destas cartas, em cada meio, respectivamente.  No 

meio físico-biótico as áreas foram subdivididas em meio terrestre e marítimo, de 

influência direta e indireta, e nas fases de implantação e operação (atual e futura), 

como segue: 

-O critério para a definição da AI no meio físico-biótico porção terrestre 

para as fase de operação atual e futura considerou a bacia hidrográfica no 

qual se insere o empreendimento.  Neste caso as bacias do Córrego do 

Outeiro e do Córrego Mãe Isabel (Fig. 5.1.3-3), em sua totalidade como 

área de influência indireta, e até a cota 70 das mesmas (característica da 

delimitação da baixada litorânea) como área de influência direta. 

-O critério para a definição da AI direta no meio físico-biótico porção 

marítima para as fase de operação atual e futura considerou a área legal 

de manobra dos rebocadores do Terminal no entorno do Píer, de 200 m, 

acrescida de mais 100 m.  No caso da operação futura esta deve 

aumentar portanto em 300 m além dos limites das novas instalações.   

-O critério para a definição da AI Indireta no meio físico-biótico porção 

marítima para as fase de operação atual e futura considerou os limites das 

áreas de passagem de navios, as quais coincidem com a área do Porto 

Organizado de São Sebastião, acrescida da área de “Fundeio Proibido”, e 

das áreas do Fundeadouros do Canal ao Sul (definidas em Carta Náutica).  

Esta área assim constituída é aquela também compartilhada com outros 

agentes impactantes, quais sejam: navios que chegam ao Porto de São 

Sebastião, o próprio Porto, as embarcações de transporte da população 

dos municípios de São Sebastião e Ilhabela, navios de turismo, 

embarcações de pesca e lazer das populações locais e de turistas, bem 

como as próprias populações de locais e de turistas.  A condição de 

influência indireta nesta área é dada, todavia, não pelo compartilhamento 

do meio, e sim principalmente pela consideração de que os navios 

petroleiros e carregadores de derivados que chegam e atracam no local 
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não fazem parte do empreendimento do Terminal de São Sebastião, 

sendo estes em entre si empreendimentos legalmente distintos. Assim, 

muito embora os navios sejam interdependentes com o Terminal na 

atividade econômica maior e constituam uma atividade intrinsecamente 

associada, são ainda agentes indiretos sob a perspectiva legal na análise 

de impactos do presente empreendimento de ampliação do Píer do 

Terminal de São Sebastião. 

-O critério para a definição da AI direta no meio físico-biótico porção 

marítima para a fase de implantação considerou a mesma área de 

operação dos rebocadores do Terminal considerada para a operação 

normal do Píer acrescida da área com origem nos limites desta até a área 

de instalação provável do canteiro de obras dentro da área do Porto 

Organizado. 

-O critério para definição da AI indireta no meio físico-biótico porção 

marítima para a fase de implantação da mesma considerou os mesmos 

princípios estabelecidos para a fase de operação acrescidos da 

perspectiva de que a obra de ampliação possa ter impactos à operação 

normal da atividade no píer antigo a refletir-se no aumento do tempo de 

fundeio e trânsito de navios na área considerada como de influência 

indireta na operação. 

-No meio socioeconômico, o critério principal para a delimitação da AI foi a 

consideração da geografia política a qual orienta os pagamentos de 

royalties, tributos e outros, devidos legalmente às municipalidades que 

abrigam empreendimentos.  Neste contexto, São Sebastião foi 

considerado como AI direta e São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba, e 

Bertioga, como AI indireta.  A AI direta neste caso também é aquela que 

deve sofrer os impactos diretos tanto das obras como da operação do 

empreendimento, relativos às pressões específicas temporárias e 

permanentes, respectivamente, sobre serviços e infra-estrutura locais. 
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Tab. 5.1.3-1. Áreas de Influência do Terminal de São Sebastião, nas fases de operação atual 
e futura (após ampliação), nos meios físico e biótico, nas porções marítima e terrestre. 

Área 1. Área de Influência direta do Terminal de São Sebastião, nas fases de 

operação atual e futura (após ampliação), nos meios físico e biótico, na porção 

marítima.  

AID_Oper_Fis/Bio_Mar  

Contorno do Píer, inclusive da nova instalação, acrescido de 300 metros (200 

metros mais 100 metros de segurança). 

Área 2. Área de influência indireta do Terminal de São Sebastião, nas fases de 

operação atual e futura (após ampliação) nos meios físico e biótico, na porção 

marítima. 

AII_Oper_Fis/Bio_Mar  

Limites das áreas de “Fundeio Proibido” mais os limites do Porto Organizado, 

mais a área dos Fundeadouros ao sul. 

Área 3. Área de influência direta do Terminal de São Sebastião, nas fases de 

operação atual e futura (após ampliação), nos meios físico e biótico, na porção 

Terrestre. 

AID_Oper_Fis/Bio_Terr  

Área das bacias hidrográficas do Córrego do Outeiro e do Córrego da Mãe 

Isabel, até a cota 70, relativas à baixada litorânea. 

Área 4. Área de influência indireta do Terminal de São Sebastião, nas fases de 

operação atual e futura (após ampliação), nos meios físico e biótico, na porção 

Terrestre. 

AID_Oper_Fis/Bio_Terr  

Área das bacias hidrográficas do Córrego do Outeiro e do Córrego da Mãe 

Isabel, até os limites da bacia (divisores de água). 
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Tab. 5.1.3-2. Áreas de influência da obra, na fase de implantação, nos meios físico e biótico, 
nas porções marítima e terrestre. 

Área 5. Área de Influência direta da obra, na fase de implantação, nos meios 

físico e biótico, na porção marítima 

AID_Implant_Fis/Bio_Mar  

Contorno do Píer, inclusive da nova instalação, acrescido de 300 metros (200 

metros mais 100 metros de segurança até a área do futuro canteiro (localizado 

600 metros ao sul do píer). 

Área 6. Área de influência indireta da obra, na fase de implantação, nos meios 

físico e biótico, na porção marítima. 

AII_Implant_Fis/Bio_Mar  

Limites das áreas de “Fundeio Proibido” mais os limites do Porto Organizado. 

Área 7. Área de influência direta da obra, na fase de implantação, nos meios 

físico e biótico, na porção Terrestre. 

AID_Implant_Fis/Bio_Terr  

Área do canteiro de obras, a aproximadamente 600 m ao sul do Pier, e a área 

do Terminal no lado do Pier. 

Área 8. Área de influência indireta da obra, na fase de implantação, nos meios 

físico e biótico, na porção Terrestre. 

AID_Implant_Fis/Bio_Terr  

Área das bacias hidrográficas do Córrego do Outeiro e do Córrego da Mãe 

Isabel, até a cota 70, relativas à baixada litorânea. 
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Tab. 5.1.3-3. Áreas de Influência nas Fases de Operação Atual e Futura (após ampliação), no 
meio e na fase de implantação, no Socioeconômico. 

Área 9. Área de influência direta nas fases de operação atual e futura (após 

ampliação) e na fase de implantação, no meio socioeconômico. 

AID_socioeconomico   

Município de São Sebastião 

Área 10. Área de influência indireta nas fases de operação atual e futura (após 

ampliação) e na fase de implantação, no meio socioeconômico. 

AII_socioeconomico   

Municípios de São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba, e, Bertioga 
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Figura 5.1.3-1. Área de Influência do empreendimento no meio fisico-biotico. (ver também carta em esc. 1:30.000 no Anexo 5.1.3-1 neste capitulo). 
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Figura 5.1.3-2. Área de Influência do empreendimento no meio socioeconômico. (ver também carta esc.1:300.000 no Anexo 5.1.3-1 neste capitulo).  
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Figura 5.1.3-3. Bacias Hidrográficas do Córrego do Outeiro e Córrego Mãe Isabel (ver também Cartas esc.1:50.000 e 1:10.000 no Anexo 5.1.3-3 neste capitulo). 
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5.1.4. Conclusões 

Na análise de impactos, no Capítulo seguinte,  é demonstrado que não é esperado 

que vá ocorrer ampliação da área de influência do Terminal no meio terrestre na 

fase de operação futura a qual seja decorrente da da ampliação do Píer. 

Na porção marítima, todavia, a área de influência direta aumentará na proporção 

do aumento das instalações do píer, acrescida de 300 metros em seu entorno, 

pelos critérios já expostos.  Ao contrário, a área de influência indireta na porção 

marítima não aumentará, pois não sucederá à ampliação do píer o aumento do 

trânsito e fundeio de navios petroleiros na área. Ocorrerá sim a diminuição do 

tempo de fundeio e  a diminuição do acumulo de navios no local, haja vista a 

redução do tempo de espera destes para atracarem no píer após a ampliação, 

meta que fundamenta o projeto. 

Na análise dos impactos de navios (Capitulo 6) é esperado uma diminuição da 

“magnitude” em função da redução do nível de “permanência” dos impactos na 

área de fundeio, que tende a um nível mesmo que ainda “cíclico”, menos 

freqüente do que o que atualmente ocorre. 
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ANEXOS 
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ANEXO 5.3.1-1.  Carta da Área de influência no Meio Físico-
Biótico (esc 1:30.000) 
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ANEXO 5.3.1-2. Carta da Área de influência no Meio 
Socioeconômico (esc 1:300.000) 
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ANEXO 5.3.1-3. Cartas das Bacias do Córrego do Outeiro e 
Córrego Mãe Isabel (esc 1:50.000 e esc1:10.000) 


