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5.2 . Diagnóstico do Meio Físico  

5.2.1 Clima e Condições Meteorológicas 

O clima de uma região é descrito através do registro histórico das condições 

meteorológicas atuantes no local de estudo. A caracterização do clima é desenvolvida 

a partir de extensas séries de dados que vão fundamentar as normais climatológicas. 

As normais climatológicas foram definidas pela OMM (Organização Meteorológica 

Mundial) como sendo a média de 30 anos de dados meteorológicos. 

As condições climáticas influenciam praticamente todas as atividades humanas. O 

conhecimento do tempo e do clima de uma região é uma ferramenta importante para o 

estudo, o planejamento e a gestão ambiental, e também para efetuar correlações 

entre alguns temas que serão estudados neste diagnostico.  

O objetivo deste trabalho é fazer a caracterização climática na região Sudeste do 

Brasil, compreendendo o Estado de São Paulo, onde será implantado a Ampliação do 

Píer do Terminal de São Sebastião, no município de São Sebastião, litoral norte do 

Estado de São Paulo.  

 

5.2.1.1 Metodologia 

Para a caracterização do clima foram utilizadas as normais climatológicas do Sistema 

Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo (SIGRH), 

Departamento de Água e Energia Elétrica (DAEE) e Instituto Nacional de Meteorologia 

(INMET). 

Os dados foram organizados em gráficos, correspondendo às médias mensais dos 

respectivos elementos meteorológicos observados.  

Foram selecionadas cinco estações em função do número de anos, regularidade das 

observações e proximidade com o empreendimento, como mostra a Tabela 5.2.1-1 e 

Figura 5.2.1-1.  
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Tabela 5.2.1-1. Relação das estações, localizadas no Estado de São Paulo. 

Estação Orgão Coordenadas Altitude Parâmetro Período 

São Sebastião SIGRH 
7371535 N 
457543 E 

20 m Precipitação 1943 a 2004 

Caraguatatuba SIGRH 
7391822 N 
454083 E 

20 m Precipitação 1943 a 1970 

Ilhabela SIGRH 
7369708 N 
464341 E 

10 m Precipitação 1943 a 2004 

Bertioga SIGRH 
7367548 N 
398128 E 

3 m Precipitação 1970 a 1994 

Ubatuba 
DAEE/ 
INMET 

7415855 N 
527254 E 
 

2 m 
Precipitação, temperatura, 
pressão, umidade relativa e 
insolação 

1961 a 1990 

 

Entre as principais variáveis estão: precipitação (mm), temperatura (°C), insolação 

(horas), umidade do ar (%), evaporação (mm), pressão atmosférica (hPA), vento e 

balanço hídrico.  

 

Figura 5.2.1-1. Localização das estações. 

A tendência de circulação do campo de vento na região foi desenvolvida a partir da 

climatologia de 10 anos do modelo BRAMS (Brazilian Regional Atmospheric Modeling 

System) (INPE/CPTEC – G-BRAMS, 2006). O BRAMS é baseado na versão 5.02 do 

modelo RAMS (Castro, C.L., 2007), com diversos aperfeiçoamentos numéricos e de 
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parametrizações físicas que foram introduzidas visando seu uso nos trópicos. A 

climatologia foi desenvolvida através do Projeto G-BRAMS financiado pelo FINEP que 

engloba a USP, UFRGS, INPE e CPTEC (INPE/CPTEC – G-BRAMS, 2006). A 

resolução espacial é de 40 km x 40 km. Para o período de 1989 a 1999, além do vento 

também foram gerados mapas sazonais de temperatura (°C) e umidade do ar (%).  

 

5.2.1.2 Caracterização Climática 

Um melhor conhecimento do comportamento do clima e sua variabilidade são 

fundamentais para o fornecimento de informações importantes visando minimizar os 

efeitos das condições climáticas adversas em certa região. O território brasileiro 

estende-se dos trópicos até as latitudes médias, sendo dividido em cinco regiões, as 

quais são afetadas por regimes de tempo tropicais, subtropicais e de latitudes médias, 

essas variações se devem principalmente a diferenças de latitudes e os sistemas 

meteorológicos atuantes nas regiões.  A Região Sudeste é composta pelos Estados 

do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, ocupando 10,85% da 

superfície brasileira, com uma área de 927.286,2 km2. O clima desta região, por situar-

se nos subtrópicos, corresponde a uma faixa de transição entre duas regiões de 

diferentes comportamentos climáticos: clima quente de uma região semi-árida ao norte 

(Região Nordeste do Brasil) e ao sul, um clima mesotérmico do tipo temperado 

(Região Sul do Brasil) (NIMER, 1979).  A região Sudeste do Brasil possui uma 

característica climática diversificada, devido a sua topografia, sua posição geográfica 

e, principalmente, os aspectos dinâmicos da atmosfera, que incluem os sistemas 

meteorológicos de micro, meso e grande escalas, que atuam direta ou indiretamente 

no regime pluvial, como a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) e as Frentes 

Frias, principais responsáveis pela precipitação pluvial e o Anticiclone Subtropical do 

Atlântico Sul e o Vórtice Ciclônico de Ar Superior (VCAN), como mostra a Figura 

5.2.1-2. 
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Fonte: NOAA  

Figura 5.2.1-2. Identificação dos sistemas atuantes na região. ASAS: Anticiclone Subtropical do 
Atlântico Sul; FF: Frente Fria; ZCAS: Zona de Convergência do Atlântico Sul; VCAN: 
Vórtice Ciclônico em Altos Níveis; AB: Tropical da Amazônia 

 

A Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) (Figura 5.2.1-3) é uma persistente 

faixa de nebulosidade orientada no sentido noroeste-sudeste associada a uma zona 

de convergência na baixa troposfera e estende-se desde o sul da Amazônia até o 

Atlântico Sul-Central, sendo bem caracterizada nos meses de verão.  
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Fonte: CPTEC/INPE 

Figura 5.2.1-3. Zona de convergência do Atlântico Sul . 

Os sistemas de escala sinótica, fenômenos cuja dimensão horizontal varia entre 2.000 

e 10.000 km aproximadamente do movimento atmosférico, como os Sistemas Frontais 

e a ZCAS são considerados dois dos principais causadores de precipitação na Região 

Sudeste. A frequência e a intensidade desses dois sistemas (Quadro 5.2.1-1) são 

fatores importantes no total de precipitação em determinada estação do ano, fazendo 

com que esta estação seja considerada mais seca ou mais chuvosa que a normal 

climatológica. 

 

Quadro 5.2.1-1 – Características dos sistemas atuantes na região de estudo. 

Fenômenos de Escala Sinótica Intensidade Condição de Tempo 

ZCAS (Zona de Converg. do Atlântico 

Sul) 

Forte, longa 

duração 

Nublado, vento forte, chuva forte. 

Sistemas Frontais (frentes frias e 

quentes) 

Forte, curta duração Nublado, vento moderado, chuva 

 

O clima da Região Sudeste, por esta região situar-se nos subtrópicos, corresponde a 

uma faixa de transição entre duas regiões de diferentes comportamentos climáticos: 

clima quente de uma região semi-árida ao norte (Região Nordeste do Brasil) e ao sul, 
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um clima mesotérmico do tipo temperado (Região Sul do Brasil) (NIMER, 1979). A 

posição latitudinal, a posição na borda ocidental do Oceano e a topografia bastante 

acidentada, destacando-se as Serras da Mantiqueira e do Mar, desempenham um 

papel muito importante nos processos de precipitação desta região, sua maior ou 

menor intensidade e sua distribuição espacial (NIMER, 1979). Entretanto, o 

conhecimento destes fatores estáticos não é o suficiente para total compreensão do 

clima. Para tanto, torna-se indispensável uma análise dos diversos mecanismos 

atmosféricos que sobre eles e neles interferem. Estes mecanismos apresentam-se na 

forma de diversos fenômenos e sistemas meteorológicos. 

Uma classificação climática objetiva caracterizar, em uma grande área ou região, 

zonas que apresentam uma razoável uniformidade nas condições médias da 

atmosfera terrestre dentro de um padrão médio de oscilação. As análises dos 

elementos climáticos definem os climas de diferentes regiões facilitando a troca de 

informações e análises posteriores para diferentes objetivos. Neste sentido, a 

classificação de Koppën se estrutura em função da temperatura e total de 

precipitação. A Figura 5.2.1-4 mostra os tipos de clima segundo Koppën para o Brasil. 

A região de estudo possui um tipo de clima, segundo Koppën, Cfb (clima temperado 

úmido com verão temperado). 

Para caracterizar o clima de uma região é necessário possuir uma série de 30 anos de 

dados ou no mínimo 10 anos, podendo ser consideradas normais climatológicas 

provisórias. Devido a este motivo para representar o comportamento mensal da região 

de estudo foi utilizada a estação de Ubatuba-SP pertencente à rede de estações do 

INMET/DAEE, possuindo os requisitos necessários para este fim. 
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Figura 5.2.1-4. Classificação climática segundo Koppën. 

 

 

Precipitação 

A altura anual da precipitação na cidade de São Sebastião mede em torno 1200 mm. 

A avaliação sazonal e espacial do regime pluviométrico (Figura 5.2.1-5 e Figura 

5.2.1-6) foi desenvolvida na microrregião que envolve a cidade de São Sebastião, 
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classificada de acordo com o IBGE.  Os mapas de precipitação mostram que a região 

de estudo apresenta redução nas chuvas nos meses de inverno. De janeiro a abril a 

precipitação varia em torno de 130 a 280 mm, a partir do mês de maio as chuvas 

diminuem, onde a média mensal varia em torno de 55 a 175 mm, no mês de setembro 

as chuvas começam aumentar gradativamente. A Figura 5.2.1-7 mostra a precipitação 

média mensal da cidade de Ubatuba - SP. 

O clima do estado de São Paulo difere de uma região para outra. O litoral paulista é 

caracterizado pela grande quantidade de umidade, e sem período seco bem definido. 

Na região entre Maresias e Ubatuba, a presença da Serra do Mar contribui para que o 

volume pluviométrico anual ultrapasse 3.000 mm/ano. Na região das Serras do Mar e 

da Mantiqueira formam-se ilhas úmidas nas vertentes leste-sudeste, pois recebem 

mais umidade, fruto da maritimidade e presença constante de sistemas frontais (LUZ; 

SILVA, 2007). 
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Figura 5.2.1-5. Normal climatológica da precipitação para os meses: janeiro (A), fevereiro (B), março (C), abril (D), maio (E), e junho (F).
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Figura 5.2.1-6. Normal climatológica da precipitação para os meses: julho (G), agosto (H), setembro (I), outubro (J), novembro (K), dezembro (L).  
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Figura 5.2.1-7. Precipitação média mensal para cidade de Ubatuba - SP. 

Temperatura do Ar 

A oscilação da temperatura ao longo do ano está diretamente relacionada com o ciclo 

anual de radiação solar que é determinado pela inclinação do eixo da Terra pelo 

movimento de translação. A Figura 5.2.1-8 apresenta as temperaturas médias, 

máximas e mínimas para o município de Ubatuba. As temperaturas máximas oscilam 

de 25 a 30°C, e as mínimas ficam em torno dos 13°C nos meses de inverno, e 20°C 

no verão.  Na sequência é apresentado o gráfico de temperatura média para São 

Sebastião (Figura 5.2.1-9) e os gráficos sazonais da temperatura média do ar para o 

estado de São Paulo (Figura 5.2.1-10).  

 

Figura 5.2.1-8. Temperaturas médias, máximas e mínimas para Ubatuba. 
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Figura 5.2.1-9. Temperatura média para São Sebastião no período de 2001 a 2008. 

De acordo com a Figura 5.2.1-10 observa-se que a temperatura do ar não apresenta 

uma variação acentuada na primavera e verão. A temperatura varia de 20°C à 23°C, e 

no outono e inverno, a amplitude cai em torno de 5°C com valores em torno de 16°C. 

 

Observando o gradiente gráfico da variação sazonal da temperatura do ar para o 

estado de São Paulo (Figura 5.2.1-10), é possível perceber que há pouca variação 

destes valores. Ocorre sutil variação nas temperaturas e na área de atuação dos 

processos climáticos que determinam a temperatura do ar. Estas condições se devem 

ao fato dos fenômenos da continentalidade e à presença da Serra do Mar, que possui 

um importante papel no clima local. Para a região de São Sebastião, por estar entre a 

Serra do Mar e o Oceano Atlântico, existe uma variação das temperaturas médias 

pouco significativa entre as estações do ano. A maritimidade exerce essa influência de 

manutenção equalização das temperaturas. 
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Figura 5.2.1-10. Variação sazonal da temperatura do ar (°C) para o estado de São Paulo, primavera 
(A), verão (B), outono (C) e inverno (D). 

 

Balanço Hídrico 

Existem diversos tipos de balanços hídricos, cada um com a sua finalidade, e um 

desses modelos mais conhecidos foi o proposto por Thornthwaite, em 1948, 

posteriormente modificado por Mather, em 1955, que ficou conhecido como “Balanço 

Hídrico de Thornthwaite e Mather (1955)”. Segundo Ometto (1981) a principal função 

deste balanço hídrico é servir como base para uma classificação climática. 

O conceito de balanço hídrico leva em consideração o aporte de água no solo 

(precipitação), o depósito no solo (capacidade de armazenamento) e a perda de água 

para a atmosfera (evapotranspiração). A evapotranspiração consiste na soma da 

perda de água do solo para a atmosfera através da superfície do solo (evaporação) e 

da superfície das plantas (transpiração). O conceito de evapotranspiração potencial 
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(ETP) refere-se à evapotranspiração de uma vegetação de porte baixo, verde, 

cobrindo totalmente o solo e com toda a sua necessidade de água suprida por ele. Já 

a evapotranspiração real (ETR), que realmente ocorre na área considerada, depende 

da disponibilidade de água no solo. 

O balanço hídrico climatológico, desenvolvido por Thornthwaite e Mather (1955), é 

uma das várias maneiras de se monitorar a variação do armazenamento de água no 

solo. Através da contabilização do suprimento natural de água ao solo, pela chuva (P), 

e da demanda atmosférica, pela ETP, e com um nível máximo de armazenamento ou 

capacidade de água disponível (CAD) apropriada ao estudo em questão, o balanço 

hídrico fornece estimativas da ETR, da deficiência hídrica (DEF), do excedente hídrico 

(EXC) e do armazenamento de água no solo (ARM), podendo ser elaborado desde a 

escala diária até a mensal (CAMARGO, 1971; PEREIRA et al., 1997). 

De acordo com Camargo e Camargo (1993), o balanço hídrico climatológico é um 

instrumento agrometeorológico útil e prático para caracterizar o fator umidade do 

clima, sendo sua utilização indispensável na caracterização climática (VIANELLO; 

ALVES, 1991; PEDRO JÚNIOR et al., 1994). 

Foram utilizados na elaboração do balanço hídrico climatológico da região Sudeste do 

Brasil, compreendendo o Estado de São Paulo, dados do período de 1961 – 1990 

(INMET, 1992), empregando-se o método de Thornthwaite e Mather (1955). Como 

CAD utilizou-se o valor de 100 mm e a evapotranspiração potencial foi estimada pelo 

método de Thornthwaite (1948). A inicialização do balanço hídrico seguiu o critério de 

Mendonça (1958) devido à facilidade de sua informatização em relação ao método 

original.  

Como resultados, são apresentadas as Tabela 5.2.1-2 e Tabela 5.2.1-3 contendo 

dados mensais de evapotranspiração real, da deficiência hídrica, do excedente hídrico 

e do armazenamento de água no solo, além dos dados de temperatura e precipitação, 

para os municípios de Ubatuba e São Sebastião respectivamente. 
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Tabela 5.2.1-2. Resultados do balanço hídrico para Ubatuba. 

 

Tabela 5.2.1-3. Resultados do balanço hídrico para São Sebastião. 

Meses T °C P (mm) ETP (mm) ETR (mm) DEF (mm) EXC (mm) 

Jan 25.7 187.0 140.23 140.2 0.0 8.4 

Fev 26.4 176.6 137.16 137.2 0.0 39.4 

Mar 26.1 157.6 141.30 141.3 0.0 16.3 

Abr 25.1 115.5 115.70 115.7 0.0 0.0 

Mai 22.2 88.5 79.12 79.1 0.0 9.2 

Jun 21.4 53.7 66.78 66.0 0.8 0.0 

Jul 20.5 43.5 60.03 56.9 3.2 0.0 

Ago 21.0 40.0 67.05 57.6 9.4 0.0 

Set 20.8 61.5 66.70 64.4 2.3 0.0 

Out 22.2 87.4 87.59 87.5 0.1 0.0 

Nov 23.7 86.1 107.49 96.4 11.1 0.0 

Dez 24.6 145.7 127.38 127.4 0.0 0.0 

 

Os resultados do balanço hídrico demonstram a ocorrência de deficiência hídrica nos 

meses de agosto e de novembro, sendo os meses de julho e setembro não 

significativos pela magnitude dos valores.  

A ocorrência de deficiência hídrica ocorreu nos meses em que a temperatura não é 

tão elevada, mas nos meses em que ocorreram os menores valores de nebulosidade 

e aumento da evaporação, e redução da precipitação.  

De acordo com as recomendações de Camargo e Camargo (1993), observa-se nas 

Figura 5.2.1-11 e Figura 5.2.1-12 a representação gráfica do balanço hídrico (DEF e 

EXC). 

Meses T ºC P (mm) ETP (mm) ETR (mm) DEF (mm) EXC (mm) 

Jan 25.0 187.0 131.78 131.8 0.0 53.7 
Fev 25.5 176.6 125.89 125.9 0.0 50.7 
Mar 24.7 157.6 123.17 123.2 0.0 34.4 
Abr 22.7 115.5 90.95 91.0 0.0 24.5 
Mai 20.5 88.5 68.76 68.8 0.0 19.8 
Jun 19.1 53.7 53.36 53.4 0.0 0.3 
Jul 18.4 43.5 49.80 49.6 0.2 0.0 
Ago 19.2 40.0 57.16 54.8 2.3 0.0 
Set 19.9 61.5 63.94 63.4 0.5 0.0 
Out 21.1 87.4 81.10 81.1 0.0 0.0 
Nov 22.6 86.1 98.35 95.7 2.6 0.0 
Dez 23.9 145.7 120.99 121.0 0.0 0.0 
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Figura 5.2.1-11. Balanço hídrico de Ubatuba. 
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Figura 5.2.1-12. Balanço hídrico de São Sebastião. 

 

Pressão Atmosférica 

O ar exerce uma força por unidade de área sobre as superfícies com as quais tem 

contato, devido ao contínuo bombardeamento das moléculas que compõem o ar 

contra tais superfícies.  A pressão atmosférica varia ao longo do ano, com um 

aumento não significativo no período de inverno (Figura 5.2.1-13 e Figura 5.2.1-14), 
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com uma amplitude em torno de 8 HPa, para o município de Ubatuba e São 

Sebastião.  Esse discreto aumento da pressão atmosférica nos meses de inverno 

deve-se a uma maior frequência de penetração dos sistemas frontais provenientes das 

altas latitudes, ou massas de ar polar. 

 

 

Figura 5.2.1-13. Pressão atmosférica, média mensal para Ubatuba no período de 1961-1990. 
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Figura 5.2.1-14. Pressão atmosférica, média mensal para São Sebastião no período de 2001 a 2008. 
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Umidade Relativa do Ar 

A umidade relativa do ar é verificada entre a pressão de vapor de água na atmosfera e 

a saturação da pressão de vapor na mesma temperatura. A Figura 5.2.1-15 apresenta 

a variação mensal da umidade relativa do ar para o município de Ubatuba-SP; 

observa-se que a umidade é praticamente constante ao longo do ano. A Figura 

5.2.1-16 mostra a variação sazonal da umidade relativa do ar para o Estado de São 

Paulo. Assim como a temperatura, não há uma variação sazonal marcante da 

umidade relativa, com valores variando em torno de 80%, sendo caracterizada pela 

grande quantidade de umidade ao longo de todo o ano, principalmente devido à 

proximidade do mar. 

 

 

 

Figura 5.2.1-15.Média mensal para umidade relativa para Ubatuba no período de 1961 a 1990. 
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Figura 5.2.1-16.Variação sazonal da umidade relativa do ar (%) para o estado de São Paulo, primavera 
(A), verão (B), outono (C) e inverno (D). 

 

Vento 

O vento é a parte horizontal do movimento das parcelas de ar. A velocidade do vento 

é a quantificação do movimento do ar numa unidade de tempo. Pode ser medida de 

vários modos.  

Apesar de sua aparente imprevisibilidade, o vento traduz uma contínua movimentação 

da atmosfera, resultante da circulação de massas de ar provocada pela energia 

radiante do Sol e pela rotação da Terra. Entre os principais mecanismos atuantes, 

destaca-se o aquecimento desigual da superfície terrestre, que ocorre tanto em escala 

global (latitudes e ciclo dia-noite) quanto local (mar-terra, montanha-vale). 
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A circulação atmosférica é dominada pela brisa marítima local e pelas massas de ar 

tropical atlântica e polar. Nas escarpas da Serra do Mar e proximidades, predominam 

dois fluxos de ventos: nordeste, no período noturno, e sudeste, no período diurno. As 

maiores velocidades de ventos ocorrem no inverno, atingindo valores máximos entre 

13 e 15 h e decrescendo após as 19 h. Este comportamento tem grande importância 

na dispersão de poluentes atmosféricos (MENEZES et al., 1994). 

A  apresenta a variação sazonal do vento, no inverno e na primavera a direção 

predominante do vento é de leste e no outono e verão o vento apresenta componente 

de sudeste e de leste. 

No que tange a distribuição dos ventos por classe de intensidade e direção (), 

observa-se a reduzida ocorrência de calmaria e predomínio dos ventos com 

velocidades entre 4 e 6 m/s, o que indica condições bastante favoráveis à dispersão 

de poluentes atmosféricos no litoral e imediações. 

Assim, períodos com ventos intensos favorecem a dispersão de poluentes 

atmosféricos, enquanto períodos de estabilidade atmosférica (alta pressão e calmaria) 

dificultam a dispersão. 

 



 

Relatório Ambiental Preliminar 

Ampliação do Píer Petroleiro 

Terminal Aquaviário de São Sebastião 

Rev.: 00 

Página 33 de 301 

Data: 15-09-2011 

Cap.5.2.Meio Fisico 

 

_____________________________________________________________________ 

Diagnóstico do Meio Físico                                                                                                       33 de 301 

 

A

DC

B

 

Figura 5.2.1-17.Variação sazonal da direção do vento para o estado de São Paulo, primavera (A), verão (B), outono (C) e inverno (D). 
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Nebulosidade 

A nebulosidade refere-se à fração do céu coberta pelas nuvens quando observado de 

uma localização em particular. Para a área de estudo observa-se na Figura 5.2.1-18 

que o mês de menor nebulosidade é junho e o de maior é outubro. 

 

 

Figura 5.2.1-18. Média mensal para nebulosidade. 

 

Observa-se que nos meses de verão o valor da nebulosidade é maior que nos meses 

de inverno, isso ocorre devido ao aumento da atividade convectiva nesse período, que 

é típico dessa estação.  

 

5.2.2 Qualidade do Ar 

A condição relativa à qualidade do ar constitui-se em tema de extrema relevância e 

agrava-se principalmente em grandes centros urbanos, sendo alterada por dois 

principais tipos de poluentes. O primeiro tipo são os denominados poluentes primários, 

lançados diretamente pelas fontes emissoras de poluentes atmosféricos. O segundo 

tipo constitui-se nos denominados poluentes secundários, que são originados de 

transformações de diferentes espécies químicas presentes na atmosfera. 
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Os veículos automotores, nas áreas urbanas e suas vias próximas, constituem-se 

numa fonte crítica de emissão de poluentes atmosféricos. O fato da fonte emissora e 

os receptores estarem muito próximos, o aumento da frota veicular e os riscos daí 

decorrentes, agravam esta situação. 

A finalidade do controle da qualidade do ar é prevenir que efeitos adversos atinjam as 

diferentes categorias de receptores expostos ao ar atmosférico, quais sejam: os seres 

humanos, fauna, flora e materiais. 

 

5.2.2.1 Legislação Ambiental Aplicada à Qualidade do Ar  

A qualidade do ar de uma região é resultado da conjunção de um sistema complexo 

de variáveis que incluem os fatores tais como emissões atmosféricas (geradas por 

fontes naturais e antropogênicas), condições meteorológicas, topografia da região e as 

interações das diferentes espécies químicas lançadas e presentes na atmosfera, sob o 

aspecto físico (dispersão e diluição) e químico (reações químicas). 

Com o intuito de estabelecer estratégias para o controle, preservação e recuperação 

da qualidade do ar, válidas para todo o território nacional, conforme previsto na lei nº 

6.938/81, foi instituído o Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar - 

PRONAR pela Resolução CONAMA nº 05/89, fornecendo definições e diretrizes para 

prevenção e gerenciamento. 

Com base nesta resolução foi editada complementarmente a Resolução CONAMA 

03/90, definindo e estabelecendo os poluentes, padrões de qualidade do ar, métodos 

de amostragem e análise dos poluentes atmosféricos e níveis de qualidade do ar em 

nível nacional, com a finalidade de elaboração do plano de emergência para episódios 

críticos de poluição do ar, visando providências dos governos estaduais e municipais, 

assim como de entidades privadas e comunidades em geral, com o objetivo de 

prevenir grave e iminente risco à saúde pública. 

A mesma resolução estabeleceu também que “enquanto cada estado não definir as 

áreas de Classe I, II e III mencionadas no item 2, subitem 2.3, da Resolução CONAMA 
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nº 05/89, serão adotados os padrões primários de qualidade do ar estabelecidos nesta 

resolução”.  O CONAMA estabelece Padrões Nacionais de Qualidade do Ar, através 

da Resolução 03/90. Um padrão de qualidade do ar define legalmente o limite máximo 

para a concentração de um poluente que garanta a proteção da saúde e do bem estar 

da população em geral.  Os padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA 03/90 

dividem-se em dois tipos (ver Quadro 5.2.2-1): 

 Padrões Primários de qualidade do ar são as concentrações de poluentes que, 

ultrapassadas, poderão afetar a saúde da população. Podem ser entendidos como 

níveis máximos toleráveis de concentração de poluentes atmosféricos, constituindo-

se em metas de curto e médio prazo; 

 Padrões Secundários de qualidade do ar são as concentrações de poluentes 

atmosféricos abaixo das quais se prevê o mínimo efeito adverso sobre o bem estar 

da população, assim como o mínimo dano à fauna e à flora, aos materiais e ao 

meio ambiente em geral. Podem ser entendidos como níveis desejados de 

concentração de poluentes, constituindo-se em meta de longo prazo. 

 
Quadro 5.2.2-1. Padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA 03/90. 

Poluente 
Tempo de 
Amostragem 

Padrão 
Primário 
(µg/m³) 

Padrão 
Secundário 
(µg/m³) 

Método de Medição 

Partículas Totais 
em Suspensão 

24 horas 
(1)

 240 150 Amostrador de Grandes 
Volumes MGA 

(2)
 80 60 

Partículas 
Inaláveis 

24 horas 
(1)

 150 150 Separação inercial / 
filtração MAA 

(3)
 50 50 

Fumaça 
24 horas 

(1)
 150 100 

Refletância 
MAA 

(3)
 60 40 

Dióxido de 
Enxofre 

24 horas 
(1)

 365 100 
Pararosanilina 

MAA 
(3)

 80 40 

Dióxido de 
Nitrogênio 

1 hora 
(1)

 320 190 
Quimiluminescência 

MAA 
(3)

 100 100 

Monóxido de 
Carbono 

1 hora 
(1)

 
40.000 
(35 ppm) 

40.000 
(35 ppm) Infravermelho não 

dispersivo 
8 horas 

(1)
 

10.000 
(9 ppm) 

10.000 
(9 ppm) 

Ozônio 1 hora 
(1)

 160 160 Quimiluminescência 
(1)

 - Não deve ser excedido mais que uma vez ao ano. 
(2)

 - Média geométrica anual. 
(3)

 - Média aritmética anual. 
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Esta resolução estabelece ainda episódio crítico de poluição do ar quando observada 

a presença de altas concentrações de poluentes na atmosfera em curto período de 

tempo, resultante da ocorrência de condições meteorológicas desfavoráveis à 

dispersão dos mesmos. Ficam estabelecidos os Níveis de Atenção, Alerta e 

Emergência. Os critérios são apresentados no Quadro 5.2.2-2: 

 

Quadro 5.2.2-2.Critérios para episódios críticos de poluição do ar (Resolução CONAMA 03/1990). 

Poluente Atenção Alerta Emergência 

Partículas Totais em Suspensão (PTS) ( g/m
3
 – 24 horas) 375 625 500 

Partículas Inaláveis (PI) ( g/m
3
 – 24 horas) 250 420 500 

Fumaça ( g/m
3
 – 24 horas) 250 420 500 

Dióxido de enxofre (SO2) ( g/m
3
 – 24 horas) 800 1.600 2.100 

Dióxido de nitrogênio (NO2) ( g/m
3
 – 1 hora) 1.130 2.260 3.000 

Monóxido de carbono (CO) ( g/m
3
 – 8 horas) 15 30 40 

Ozônio (O3) ( g/m
3
 – 1 hora) 400 800 1.000 

 

No Estado de São Paulo foi publicada a Política Estadual de Mudanças Climáticas 

(PEMC) em 9 de novembro de 2009, regulamentada pelo Decreto Estadual 55.947 de 

24 de junho de 2010, que relaciona entre seus objetivos a redução e estabilização da 

concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. A CETESB possui ampla 

legislação, normas e procedimentos para monitoramento de fontes e de qualidade do 

ar, além de contar com uma rede de monitoramento de qualidade do ar implantada no 

estado. Destaca-se aqui o Decreto Estadual 8.468/76, que estabelece que não pode 

ocorrer ultrapassagem de oxidantes fotoquímicos, tais como o ozônio, por mais de 

uma vez por ano, para concentração de máxima média de 1 hora. O Decreto Estadual 

48.523/04, que altera o Decreto Estadual 8.468/76, determina os critérios para 

estabelecimento do grau de saturação da qualidade do ar de uma região. As 

alterações contidas nos decretos estaduais 50.753/06 e 52.469/07 estabelecem como 

saturada a área em sub-regiões com um ano representativo e exposição de curto 

prazo, quando o segundo maior valor dos últimos três anos for maior que o Padrão de 

Qualidade do Ar (PQAR). 



 

Relatório Ambiental Preliminar 

Ampliação do Píer Petroleiro 

Terminal Aquaviário de São Sebastião 

Rev.: 00 

Página 38 de 301 

Data: 15-09-2011 

Cap.5.2.Meio Fisico 

 

___________________________________________________________________________________ 

Diagnóstico do Meio Físico                                                                                                     38 de 301 

Pelo Decreto Estadual 52.276 de 12 de dezembro de 1970 estabelece-se as regiões 

de competência administrativa dos órgão públicos, sendo que o município de São 

Sebastião, na região do litoral e com sede em Santos enquadra-se na sub-região de 

São Sebastião. Já o Decreto Estadual 22.970 de 29 de novembro de 1984 estabelece 

a descentralização administrativa do município de São Sebastião para a Região do 

Governo de Caraguatatuba. O Decreto 26.581 de 5 de janeiro de 1987 revoga os 

decretos anteriores, de maneira que agrupa as Regiões Administrativas em Regiões 

do Governo, de maneira que o município de São Sebastião agrupa-se na Região 

Administrativa de São José dos Campos. 

As emissões de navios não são regulamentadas por legislação brasileira, porém 

obedecem as normas e diretivas da Organização Marítima Internacional (IMO – 

International Maritime Organization) e da MARPOL (International Convention for the 

Prevention of Pollution from Ships - Marine Pollution). 

Em relação à poluição veicular o CONAMA instituiu dois programas específicos para 

manutenção de qualidade do ar, quais sejam: 

 Programa Nacional de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores 

(PROCONVE), instituído pela Resolução CONAMA 018/1986, que dispõe sobre as 

emissões de veículos automotores; 

 Programa Nacional de Controle de Qualidade do Ar (PRONAR), instituído pela 

Resolução CONAMA 005/1989, que visa à gestão ambiental e o desenvolvimento 

sócioeconômico do país com o estabelecimento de padrões primários e 

secundários de qualidade do ar. 

Devido à evolução tecnológica de motores a combustão, combustíveis e a maior 

exigência por parte dos órgãos ambientais ocorreram alterações também na legislação 

relacionada a qualidade do ar. A Resolução CONAMA 315/2002 estabeleceu nova 

etapa ao PROCONVE, reduzindo os níveis de emissão. A Resolução CONAMA 

403/2008 estabelece nova fase de exigência para veículos pesados novos, 

estabelecendo limites máximos de emissão para veículos pesados novos. A 
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Resolução CONAMA 415/2009 dispõe sobre novas exigências para veículos leves 

novos de uso rodoviário, estabelecendo por sua vez limites máximos de emissão para 

veículo leves novos. A Resolução CONAMA 418/2009 dispõe sobre critérios para a 

elaboração de Planos de Controle de Poluição Veicular - PCPV e para a implantação 

de Programas de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso - I/M pelos órgãos 

estaduais e municipais de meio ambiente e determina novos limites de emissão e 

procedimentos para a avaliação do estado de manutenção de veículos em uso. 

 

5.2.2.2 Qualidade do Ar na Região do Empreendimento 

Considerando que no ar atmosférico os fenômenos são dinâmicos e complexos, 

induzidos por fatores de dispersão relacionados essencialmente a eventos 

meteorológicos e topografia, observa-se que ocorrem significativas variações de 

concentração no espaço e no tempo. A classificação inicial dos poluentes é 

estabelecida entre poluentes primários e secundários. Os poluentes primários são 

aqueles emitidos diretamente pelas fontes e os secundários formam-se por 

modificações no ar atmosférico. 

A CETESB mantém, desde a década de 70, redes de monitoramento da qualidade do 

ar que têm permitido a avaliação das concentrações dos principais poluentes do ar 

ambiente em diversos municípios de São Paulo. Basicamente, este monitoramento é 

realizado por uma rede automática e redes manuais de material particulado (Fumaça, 

Partículas Totais em Suspensão – PTS, Partículas Inaláveis – MP10, e Partículas 

Inaláveis Finas – MP2,5) e dióxido de enxofre, sendo que para a rede manual não há 

estações para avaliação ambientes rurais ou ambientes fechados (CETESB, 2006). 

Em relação a estudos de qualidade do ar da região de interesse, localizada na 

Unidade de Gerenciamento dos Recursos Hídricos Litoral Norte (URGHI 3), segundo  

o Relatório de Qualidade do Ar no Estado de São Paulo de 2008,  ou Região de 

Controle de Qualidade do Ar 23 – Região do Litoral conforme o Decreto Estadual 

8.476 de 1976, alterado pelo Decreto Estadual 48.523 de 2004, não são 



 

Relatório Ambiental Preliminar 

Ampliação do Píer Petroleiro 

Terminal Aquaviário de São Sebastião 

Rev.: 00 

Página 40 de 301 

Data: 15-09-2011 

Cap.5.2.Meio Fisico 

 

___________________________________________________________________________________ 

Diagnóstico do Meio Físico                                                                                                     40 de 301 

disponibilizadas informações pela CETESB. Desta forma pesquisou-se a qualidade do 

ar em unidades próximas à região de interesse, apesar de apresentarem 

características de atividades econômicas, topografia e condições de dispersão 

diferentes. 

 

5.2.2.3 Qualidade do ar em São José dos Campos 

No município de São José dos Campos a CETESB mantém uma estação de 

monitoramento manual de fumaça e SO2 e uma estação automática, distante 2,5km da 

primeira, contemplando os parâmetros de partículas inaláveis (MP10), dióxido de 

enxofre (SO2), ozônio (O3), e parâmetros meteorológicos (direção e velocidade de 

vento, temperatura e umidade relativa). O município de São José dos Campos fica a 

aproximadamente 85 km, em distância linear, a noroeste de São Sebastião. A 

topografia de São José dos Campos é descrita por ser montanhosa, com altitudes 

variando de 660 a 975 metros, determinando portanto característica diferenciada em 

relação a topografia de São Sebastião, que se encontra em zona costeira. Os ventos 

predominantes em São José dos Campos são do quadrante norte e leste, com 

contribuições significativas das direções sul-sudoeste e sul-sudeste. Dos resultados 

constantes no relatório publicado pela CETESB denominado Caracterização das 

estações de monitoramento de fumaça no interior do Estado de São Paulo Estação do 

Município de São José dos Campos, observa-se que as concentrações do parâmetro 

fumaça entre o período de 1996 a 2005 permaneceram abaixo do valor estabelecido 

para padrão primário para média anual (60 g/m3) e para amostragem de 24 horas 

(150 g/m3) (CETESB, 2006). 

O município de São José dos Campos pertence à Unidade de Gerenciamento dos 

Recursos Hídricos Paraíba do Sul (UGRHI 2). Para o parâmetro partículas inaláveis 

(MP10) o monitoramento registra há alguns anos, concentrações abaixo dos padrões 

de qualidade do ar, tanto para exposição de curto prazo, com valor de 150 g/m3, e 

para exposição de longo prazo, com valor de 50 g/m3. Em 2008, a máxima 
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concentração diária atingiu 62 g/m3 e se manteve nos menores níveis dos últimos 

anos. O índice de qualidade do ar esteve Bom em mais de 96% dos dias e a 

concentração média anual atingiu seu menor nível, 23 g/m3. O parâmetro fumaça foi 

monitorado nas estações manuais de São José dos Campos – S. Dimas e Taubaté – 

Centro e, em ambas, apresentou concentrações abaixo dos padrões de qualidade do 

ar diário (150 g/m3) e anual (60 g/m3). O parâmetro Dióxido de enxofre (SO2) é 

monitorado utilizando-se amostradores passivos, que possuem limites inferiores de 

detecção do método de medição de (5 g/m3). É monitorado também na estação 

automática de São José dos Campos, onde nos últimos anos se registrou diminuição 

da concentração média anual, para 3 g/m3 em 2008. A maior concentração diária 

atingiu 14 g/m3, valor bem abaixo do PQAr de 365 g/m3. O ozônio foi o único 

poluente que ultrapassou o padrão de qualidade do ar em 2008, com o número de 

ocorrências voltando a diminuir em São José dos Campos em relação a 2007 

(CETESB, 2008). 

5.2.2.4 Qualidade do Ar em Caraguatatuba 

Em Caraguatatuba está sendo instalada a Unidade de Tratamento de Gás de 

Caraguatatuba (UTGCA), pertencente à Petrobras, que elaborou um estudo para a 

caracterização da qualidade do ar no entorno deste empreendimento. Desta forma 

serão resumidamente apresentados os resultados obtidos das campanhas de 

monitoramento realizadas no período de 27/01/2008 a 16/06/2008, utilizando uma 

Estação Móvel Automática de Qualidade do Ar equipada com sensores para 

parâmetros químicos da qualidade do ar e de parâmetros meteorológicos, registrados 

no Relatório Geral do Monitoramento da Qualidade do Ar e Meteorologia da UTGCA 

Caraguatatuba – SP, RTC 08066. A comparação entre os dados de qualidade do ar de 

Caraguatatuba com as possíveis alterações em São Sebastião é mais coerente por 

apresentar similaridade de topografia e por ambas encontrarem-se em zona costeira. 

Os pontos de monitoramento e os períodos de monitoramento de cada ponto constam 

no Quadro 5.2.2-3. 
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Quadro 5.2.2-3. Localização dos pontos de monitoramento da Estação Móvel Automática em 
Caraguatatuba. 

Ponto Localização 
Coordenadas  
(UTM SAD 69) 

Período de 
Monitoramento 

Ponto 1 
Pátio Fábrica de Fertilizantes - 
Fazenda Serramar 

451.070 / 7.384.600 27/01/08 a 03/03/08 

Ponto 2 Retiro 4 - Fazenda Serramar 448.886 / 7.386.128 05/03/08 a 07/04/08 

Ponto 3 Portaria - Fazenda Serramar 455.782 / 7.384.730 08/04/08 a 12/05/08 

Ponto 4 
Teatro Mário Covas - Centro de 
Caraguatatuba 

457.320 / 7.386.689 14/05/08 a 16/06/08 

 

A Figura 5.2.2-1 e  e ilustra a localização dos pontos de monitoramento em 

Caraguatatuba, destacados por círculos em amarelo e a área da Ampliação do Píer do 

Terminal de São Sebastião. 

 

Figura 5.2.2-1. Localização dos pontos de monitoramento em Caraguatatuba. 
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Figura 5.2.2-2. Localização dos pontos de monitoramento em Caraguatatuba. 

 

Os parâmetros monitorados foram aqueles relacionados na Resolução CONAMA 

03/1990 e adicionalmente os parâmetros NO, NOX, CH4, Hidrocarbonetos Não Metano 

(HCNM) e Hidrocarbonetos Totais (HCT) não contemplados para monitoramento de 

qualidade de ar ambiente pela legislação brasileira. No Quadro 5.2.2-4 relaciona-se 

os parâmetros de qualidade do ar monitorados, metodologia e limite de detecção. 

 
Quadro 5.2.2-4. Parâmetros de qualidade do ar monitorados por estação automática no período de 

27/01/2008 a 16/06/2008 em Caraguatatuba. 

Parâmetro Metodologia 
Limite inferior de 
detecção 

Partículas Totais em Suspensão (PTS) Absorção de raios beta > 1 g/m
3
 

Partículas Inaláveis (PI como PM10) Absorção de raios beta > 1 g/m
3
 

Dióxido de enxofre (SO2) Fluorescência por UV > 0,001ppm 

Dióxido de nitrogênio (NO2) Quimiluminescência > 0,5ppb 

Monóxido de nitrogênio (NO) Quimiluminescência > 0,5ppb 

Óxidos de nitrogênio (NOx) Quimiluminescência > 0,5ppb 

Monóxido de carbono (CO) Absorção de IV não dispersivo > 0,1ppm 

Hidrocarbonetos totais (HCT) Ionização por chama > 0,05ppm 

Hidrocarbonetos não metano (HCNM) Ionização por chama > 0,05ppm 

Metano (CH4) Ionização por chama > 0,05ppm 

Ozônio (O3) Absorção por UV > 1,0ppb 
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Quadro 5.2.2-5. Relação entre os parâmetros meteorológicos monitorados simultaneamente com os 
parâmetros de qualidade do ar pela Estação Móvel Automática em Caraguatatuba. 

Parâmetro Metodologia Faixa de medição 

Velocidade escalar do vento (VV) Anemômetro de conchas 0 a 160km/h 

Direção escalar do vento (DV) Biruta com pá balanceada 0 a 360º 

Temperatura do ar (TA) Termistor -20 a +60
o
C 

Umidade relativa do ar (UR) Capacitância 0 a 100% 

Precipitação pluviométrica (PP) Pluviômetro de caçambas > 2mm 

Radiação solar global (RS) Piranômetro 400 a 1100W/m
2
 

Pressão atmosférica (PA) Barômetro 600 a 1100hPa 

 

Estes dados obtidos fornecem informações sobre a qualidade do ar da área contígua à 

Ampliação do Píer do Terminal de São Sebastião, que apresenta fatores topográficos 

e efeito costeiro diferenciado em relação à região de São José dos Campos 

apresentada anteriormente. 

Quadro 5.2.2-6. Comparação entre padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA 03/1990 com os 
resultados obtidos do monitoramento de qualidade do ar em Caraguatatuba no 
período de 27/03 a 16/06/2008. 

 

Poluentes ( g/m
3
) 

PI (PM10) PTS SO2 NO2 CO O3 

24 
horas 

Anual 
24 
horas 

Anual 
24 
horas 

Anual 
1 
hora 

Anual 
1   
hora 

8 
horas 

1 
hora 

Padrão 
Primário 

150 50 240 80 365 80 320 100 40.000 10.000 160 

Padrão 
Secundário 

150 50 150 60 100 40 190 100 40.000 10.000 160 

Resultados do monitoramento em Caraguatatuba, SP – Médias Máximas Móveis ( g/m
3
) 

Ponto 1 47,0 - 112,0 - 3,0 - 11,6 - 344,1 245,8 129,2 

Ponto 2 24,3 - 34,5 - 1,1 - 14,8 - 710,1 271,8 171,9 

Ponto 3 91,3 - 189,6 - 3,7 - 57,0 - 628,6 405,5 200,5 

Ponto 4 55,6 - 95,7 - 6,6 - 63,3 - 1.178,5 860,5 206,3 

 

No Quadro 5.2.2-7 apresenta-se os valores médios registrados durante o 

monitoramento em cada ponto, observando-se que as maiores médias ocorrem nos 

pontos 3 e 4. 

No Quadro 5.2.2-8 apresenta-se os valores máximos registrados durante o 

monitoramento em cada ponto. Entretanto, ressalta-se que pela Resolução CONAMA 

03/1990 somente os parâmetros dióxido de nitrogênio e ozônio tem valor estabelecido 

para média horária. Os maiores valores de NO2 não atingem o valor estabelecido pelo 
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padrão secundário de acordo com esta resolução. Para o parâmetro ozônio ocorrem 

ultrapassagens, devendo-se descrever com mais detalhes os resultados obtidos pelo 

monitoramento. 

Quadro 5.2.2-7. Resultado das médias geométricas de cada poluente registrados no monitoramento de 
qualidade do ar em Caraguatatuba no período de 27/03 a 16/06/2008. 

 PI PTS SO2 NO2 NO NOx CO O3 CH4 HCNM HCT 

Unidade ( g/m
3
) ppm 

Local            

Ponto 1 20 37 0,2 1,1 0,7 1,8 145,8 45,5 2,068 0,171 2,238 

Ponto 2 11 17 0,2 1,3 0,4 1,7 145,7 48,3 1,910 0,150 2,050 

Ponto 3 29 36 1,1 9,1 9,0 18 207,1 48,7 2,120 0,120 2,250 

Ponto 4 26 37 2,1 13,1 3,5 16,6 306,7 54,8 1,860 0,200 2,060 

 

Quadro 5.2.2-8. Resultados dos valores máximos horários registrados no monitoramento de qualidade 
do ar em Caraguatatuba no período de 27/03 a 16/06/2008. 

 PI PTS SO2 NO2 NO NOx CO O3 CH4 HCNM HCT 

Unidade ( g/m
3
) ppm 

Local            

Ponto 1 200 404 5,45 11,6 21,8 22,2 344,11 129,2 4,28 3,95 0,33 

Ponto 2 47 73 8,2 14,8 7,4 18,3 710,1 171,9 2,90 2,68 0,49 

Ponto 3 411 1000 8,0 57,0 208,3 265,3 628,6 200,5 4,09 3,90 0,34 

Ponto 4 114 206 15,8 63,3 43,6 88,2 1.178,5 206,3 2,52 2,14 0,71 

 

Pelo monitoramento realizado, que utiliza uma Estação Móvel Automática nos quatro 

pontos em períodos não simultâneos, observa-se que o poluente crítico é o ozônio, 

registrado acima do número de ultrapassagens permitidas anualmente pela Resolução 

CONAMA 03/1990. Os demais poluentes não apresentam concentração ultrapassadas 

para padrão secundário, exceto para o parâmetro PTS no Ponto 3, situado na Portaria 

de acesso da Fazenda Serramar. A ultrapassagem de PTS é atribuída à intensa 

circulação de veículos em estrada não pavimentada em horário próximo  

Para o ozônio são registradas ultrapassagens nos locais de monitoramento, conforme 

relacionado a seguir: 

 Ponto 2 com uma ultrapassagem no dia 05/03/08; 

 Ponto 3 com três ultrapassagens, duas registradas no dia 12/04/08 e uma no dia 

27/04/08;  
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 Ponto 4 com oito ultrapassagens, três registradas no dia 23/05/08 e cinco 

registradas no dia 24/05/08. 

A geração de ozônio troposférico, caracterizado como poluente secundário, é atribuída 

à intensa atividade fotoquímica e reações na atmosfera envolvendo os poluentes 

precursores, tais como óxidos de nitrogênio (NOX) e diversos compostos 

hidrocarbonetos (THC). A reação fotoquímica é catalisada pela radiação ultra-violeta 

presente no espectro da luz solar.  A emissão de óxidos de nitrogênio (NOX), 

principalmente o monóxido de nitrogênio (NO) são gerados pela combustão de 

motores automotivos e de processos de combustão em geral. O monóxido de 

nitrogênio é gerado principalmente da combustão a altas temperaturas, tipicamente de 

fontes estacionárias tais como plantas de geração de energia e indústrias em que há 

processos de combustão e de fontes móveis como motores de combustão interna de 

veículos automotores. O NO é oxidado a dióxido de nitrogênio (NO2) reagindo com o 

ozônio troposférico.  Os hidrocarbonetos têm origem em diversas fontes, estacionárias 

e móveis. Das fontes móveis origina-se da combustão incompleta de combustíveis.  

Pela frequência registrada em cada um dos pontos de monitoramento em 

Caraguatatuba, observa-se maior número de incidências em área predominantemente 

urbana ou próxima de vias de circulação de veículos. 

 

5.2.2.5 Análise de Episódio de Extrapolação do Padrão Legal de Qualidade do Ar 
para o Poluente Ozônio 

O Ozônio (O3), utilizado como um traçador de um grupo de poluentes denominado 

oxidantes fotoquímicos, não é um poluente emitido diretamente pelas fontes, mas é 

formado na troposfera por meio de reações fotoquímicas de poluentes precursores, 

tais como os óxidos de nitrogênio (NOX) e hidrocarbonetos (THC). O poluente ozônio 

normalmente apresenta-se com maiores concentrações em horários com maior 

intensidade de luz solar. Os óxidos de nitrogênio (NO e NO2) são normalmente 

resultantes de processos de combustão veicular e industrial. Já os hidrocarbonetos e 
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os compostos orgânicos voláteis são emitidos através de processos evaporativos, 

queima incompleta de combustíveis automotivos e em processos industriais. 

Na atmosfera mais próxima ao solo, na presença dos precursores, o ozônio é tanto 

formado quanto consumido em complexas reações fotoquímicas, estabelecendo um 

equilíbrio químico dependente ainda das condições meteorológicas. Dessa forma, 

como as massas de ar contendo precursores tendem a se dispersar para áreas 

afastadas das fontes emissoras, concentrações elevadas de ozônio são também 

encontradas nas periferias dos grandes centros, em áreas sem fontes significativas de 

poluição locais. 

Na Figura 5.2.2-3 ilustra-se o comportamento das medições de O3, de Radiação Solar 

Global e de NOX obtidas no dia 24/05/2008 (última data com ocorrência de 

ultrapassagem de padrão, no Ponto 4). Ressalta-se que as medições encontram-se 

apresentadas em escalas diferenciadas definidas pelos eixos esquerdo e direito do 

gráfico. 

 

Figura 5.2.2-3. Evolução das Medições de O3, NOX e Radiação Solar da Estação Móvel no período de 
24/05/08 das 00:30 às 23:30 (Relatório Geral do Monitoramento da Qualidade do Ar e 
Meteorologia da UTGCA Caraguatatuba – SP, RTC 08066). 
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Observa-se através da Figura 5.2.2-3 que a elevação da concentração de NOX a partir 

das 05:00, que decresce às 07:00 com o início do aumento acentuado da 

concentração de O3 que, sob influência da radiação solar, atinge valores máximos de 

concentração no período das 12:00 às 16:00. Após esse horário as concentrações de 

ozônio diminuem, principalmente em função da redução da intensidade de radiação 

solar. Conforme mencionado anteriormente, tal comportamento pode ser explicado 

pelas reações fotoquímicas de poluentes precursores resultando na conversão de 

partes do NOX (poluente precursor) em ozônio. 

 

5.2.2.6 Qualidade do Ar em São Sebastião e Ilhabela 

Conforme discutido anteriormente, nos municípios de São Sebastião e Ilhabela 

(pertencentes a URGHI 3) e em suas proximidades, não se tem disponibilizados dados 

de monitoramento da qualidade do ar da CETESB. Relatórios anuais emitidos por este 

órgão ambiental contemplam o estudo da qualidade do ar nos municípios de Cubatão 

e São José dos Campos, cada qual com características topográficas, climáticas e de 

ocupação particulares. Desta forma, os únicos dados de qualidade de maior 

proximidade são de Caraguatatuba, com distância linear de 17 km do 

empreendimento. 

Constata-se que o parâmetro crítico nesta região, comum às áreas urbanas devido à 

presença de tráfego de veículos automotores e uso de motores a combustão interna, é 

o ozônio. Sua formação é proporcionada pela presença na atmosfera de 

hidrocarbonetos e óxidos de nitrogênio, favorecida pela ação fotoquímica em horários 

de período diurno. Quanto aos demais parâmetros químicos analisados, não se 

verifica ultrapassagem dos padrões estabelecidos, exceto para resultados de PTS e 

MP10 atribuídos a proximidade da estação de monitoramento à estrada não 

pavimentada.  

Com relação às principais fontes de emissão de poluentes próximas à instalação do 

empreendimento, além daquelas originárias do trânsito de veículos, lista-se a área de 
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tancagem do TASSE e o porto de São Sebastião. Os demais empreendimentos 

existentes, relacionados a vários ramos de atividades, são de menor porte. 

A área de tancagem do TASSE apresenta possibilidade de emissão de Compostos 

Orgânicos Voláteis (COV), que são precursores de ozônio. 

Nas atividades do porto de São Sebastião, nos píeres do TASSE e no canal de São 

Sebastião como um todo, as embarcações emitem durante manobras e estadia os 

contaminantes do ar óxidos de enxofre, óxidos de nitrogênio, dióxido de carbono e 

compostos orgânicos voláteis. Em relação a possibilidade de emissão de material 

particulado, constata-se que somente na área do porto existem vias não pavimentadas 

e que podem alterar a qualidade do ar referente aos parâmetros partículas totais em 

suspensão e partículas inaláveis, possuindo característica diferente em relação às 

instalações do novo Terminal, que possuirá vias pavimentadas reduzindo 

significativamente a possibilidade de emissão de material particulado. 

Os pontos de monitoramento de material particulado (Partículas Totais em Suspensão 

– PTS) constantes no EIA/RIMA referente ao projeto de expansão do porto de São 

Sebastião localizam-se próximos a Portaria da Companhia Docas de São Sebastião 

sendo o primeiro nas coordenadas 458900 / 7367063, e o segundo na área do ex-

presídio da Delegacia de Polícia de São Sebastião, situado ao lado da Delegacia 

Seccional de São Sebastião, nas esquinas da Rua Armando Sales de Oliveira com a 

Rua Floriano Peixoto (coordenadas 458536 / 7367856), 

 

5.2.3 Ruído 

A legislação brasileira referente à poluição sonora baseia-se inicialmente na 

Resolução CONAMA 001/1990, que estabelece a necessidade de observação às 

normas técnicas da ABNT, neste caso a NBR 10.151/2000 (Avaliação do Ruído em 

Áreas Habitadas, Visando o Conforto da Comunidade), independente da fonte 

geradora antropogênica ser classificada como industrial, comercial, social ou 

recreativa. Para o Estado de São Paulo, observou-se adicionalmente a aplicação da 



 

Relatório Ambiental Preliminar 

Ampliação do Píer Petroleiro 

Terminal Aquaviário de São Sebastião 

Rev.: 00 

Página 50 de 301 

Data: 15-09-2011 

Cap.5.2.Meio Fisico 

 

___________________________________________________________________________________ 

Diagnóstico do Meio Físico                                                                                                     50 de 301 

Decisão de Diretoria no 100/2009/P da CETESB, que dispõe sobre a Aprovação do 

Procedimento para Avaliação de Níveis de Ruído em Sistemas Lineares de 

Transporte. 

A avaliação do nível de poluição sonora é relevante pelo fato do conforto da população 

ser determinado pelas condições ambientais relacionadas a este aspecto, estando 

sujeita ao controle de poluição do meio ambiente, segundo a Resolução CONAMA 

001/1990. Alterações do conforto do ser humano relacionados à poluição sonora 

implicam em irritabilidade, estado comportamental e possíveis doenças (crônicas ou 

agudas). Desta forma foi realizado um estudo do clima acústico atual, uma vez que a 

região em estudo abrange área ocupada por centro urbano. 

Os impactos decorrentes de ruído são usualmente avaliados de acordo com dois 

critérios: 

 Obediência às leis, regulamentos ou diretrizes específicas; 

 A estimativa da extensão em que a população possa ser afetada adversamente. 

Em relação à compatibilização das zonas de ocupação estabelecidas pela ABNT NBR 

10.151/2000, destaca-se que a classificação da área ocorre por observação da 

ocupação predominante ou de maior suscetibilidade do receptor, podendo não 

relacionar-se com a classificação estabelecida de zoneamento prevista pelo município. 

 

5.2.3.1 Metodologia 

Para caracterização do clima sonoro do entorno da área de implantação da Ampliação 

do Píer do Terminal de São Sebastião realizou-se campanha de monitoramento de 

ruído previamente a qualquer atividade de instalação do empreendimento. 

A medição de ruídos foi realizada em 16 pontos de maneira a estabelecer o nível de 

ruído antes de qualquer atividade de implantação ou operação do empreendimento. 

Os pontos de medição foram localizados em áreas em que poderá haver alteração de 

níveis de ruído em virtude da instalação e operação do empreendimento, 
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considerando os principais receptores, entre estes hospitais, escolas e áreas 

residenciais nos municípios de São Sebastião e Ilhabela. 

Receptores potencialmente críticos, segundo definição constante na Decisão de 

Diretoria no 100/2009/P da CETESB, são receptores localizados em áreas residenciais 

habitadas lindeiras ao sistema viário, com ocupação regular e demais receptores 

representativos do impacto sonoro como hospitais, unidades básicas de saúde e 

unidades educacionais. 

A metodologia empregada está descrita na NBR 10.151/2000 - Avaliação do Ruído em 

Áreas Habitadas, Visando o Conforto da Comunidade e na Decisão de Diretoria no 

100/2009/P da CETESB – que dispõe sobre a Aprovação do Procedimento para 

Avaliação de Níveis de Ruído em Sistemas Lineares de Transporte. 

A NBR 10.151/2000 tem como objetivo os seguintes aspectos: 

 Fixar as condições exigíveis para avaliação da aceitabilidade do ruído em 

comunidades, independente da existência de reclamações. 

 Especificar um método para a medição de ruído, a aplicação de correções nos 

níveis medidos se o ruído apresentar características especiais e uma comparação 

dos níveis corrigidos com um critério que leva em conta vários fatores. 

Para fins de avaliação os resultados obtidos pelas medições de todos os pontos foram 

comparados com os valores estabelecidos pela NBR 10.151/2000 para os períodos 

diurno e noturno, considerando todos os pontos como área estritamente residencial 

urbana ou de hospitais ou de escolas. Adotou-se a classe de maior rigor, uma vez que 

a ocupação das áreas de lazer e recreação, tais como praias ou praças, pode, em 

parte do tempo, não se caracterizar pela atividade a que se destinam. Outro fato que 

levou a utilização desta classificação foi a proximidade das casas com as áreas de 

praias. 

Considerando a NBR 10.151/2000 foram obedecidos os seguintes procedimentos: 

 Os níveis de ruído foram medidos externamente aos limites da propriedade que 

contém a fonte; 
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 As medições foram efetuadas em pontos afastados a aproximadamente 1,2m do 

piso, e, pelo menos, 2 metros do limite da propriedade e de quaisquer outras 

superfícies refletoras, como muros, paredes, etc.; 

 Efeito de vento sobre o microfone foi evitado com uso de protetor; 

 Não foram necessárias correções (nível corrigido, Lc), devido a não ocorrência de 

ruído de impacto. 

Complementarmente à Decisão de Diretoria no 100/2009/P da CETESB: 

 O microfone do MNS foi direcionado para o sistema objeto de avaliação; 

 As avaliações de níveis de ruído foram realizadas nos períodos em que a atividade 

alvo do licenciamento representasse a condição normal do sistema; 

 As interferências transitórias ocorridas durante as medições foram desprezadas e 

não compõem os níveis de ruído medidos; 

 Nas avaliações, as interferências transitórias foram descartadas das medições com 

o uso do recurso de “Pausa” do MNS; 

 Para caracterização dos níveis de ruído foi adotado o tempo de medição mínimo de 

10 (dez) minutos para cada ponto de medição, desde que entre o 5o minuto e o 10o 

minuto a variação do LAeq acumulado seja igual ou menor a 0,5 dB(A); 

 Quando a variação do LAeq entre o 5o minuto e o 10o minuto for maior que 0,5 dB(A) 

a avaliação foi extendida até 15 minutos, sendo encerrada quando a variação do 

LAeq nos últimos 5 minutos fosse menor ou igual a 0,5 dB(A);  

 Caso o LAeq acumulado não se estabilizasse em 15 minutos, a medição era 

cancelada e reiniciada nova medição. Reiniciada nova medição, em alguns casos, 

o tempo foi estendido para 20 minutos; 

 As avaliações nas áreas próximas às escolas não foram realizadas nos horários de 

recreio ou intervalo, entrada ou saída de alunos; 

 Descrição e caracterização das interferências transitórias que foram excluídas. 

As medições de ruído foram realizadas entre os dias 27 de janeiro e 01 de fevereiro de 

2010. 
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O instrumento utilizado integra os valores de nível de pressão sonora ao longo do 

tempo, indicando o LAeq. Este tipo de medição espelha com maior exatidão o nível de 

pressão sonora, pois não é pontual, considerando os vários níveis de pressão sonora 

ao longo do tempo. 

O período noturno, segundo a NBR 10.151/2000, deve começar após as 22 horas e 

não deve terminar antes das 7 horas do dia seguinte. Se o dia seguinte for domingo ou 

feriado, o término do período noturno não deve ser antes das 9 horas. 

As medições nos pontos localizados junto a escolas ocorreram em período de férias, 

não havendo, portanto, em nenhuma das medições, a presença de alunos. 

As medições foram realizadas anteriormente a qualquer atividade de implantação do 

empreendimento em questão. As condições normais do sistema ocorrem durante 

operação normal do terminal da Petrobras atualmente instalado. 

Para as avaliações quantitativas contidas neste levantamento foram utlizados os 

seguintes equipamentos: 

 Decibelímetro marca Quest Technologies, modelo Sound Pro SE/DL, número de 

série BLI100007, Tipo 1, operando no circuito de compensação A; 

 Microfone marca Bruel & Kjaer, modelo 4936, classe 1, número de série 2672988; 

 Calibrador de Nível Sonoro marca Quest Tecnologies, modelo QC-10, classe 1, 

número de série QIH100132, amplitude de 114,0 dB; 

 GPS Garmin modelo GPS 12XL (12 Channel), no de série 35310307. 

O equipamento utilizado nas medições de ruído atende às especificações IEC 60651 e 

60840, fornecendo instantaneamente a leitura de LAeq, de maneira a dispensar 

cálculos de nível corrigido de ruído Lc, conforme previsto no Anexo A da NBR 

10.151/2000, para ruído sem caráter impulsivo e ruído sem componentes tonais. Além 

do ruído equivalente (LAeq) foram coletadas as medições de L90, L50, L10 e L1. 

Para definição do clima acústico local é necessário utilizar-se de índices estatísticos 

para estimar o nível de poluição sonora. Os principais índices estatísticos empregados 

neste estudo são definidos a seguir: 
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 L1 – nível de pressão sonora excedido 1% do tempo de medição;  

 L10 – nível de pressão sonora excedido 10% do tempo de medição. Representa o 

nível de pressão sonora máximo. Utilizado para caracterizar o incômodo, em 

particular de ruídos originados de tráfego e construção civil; 

 L50 - nível de pressão sonora excedido 50% do período de medição; 

 L90 – nível de pressão sonora excedido 90% do tempo de medição, usualmente 

utilizado para inferir o ruído de fundo (background); 

 LAeq – nível de pressão sonora equivalente. Obtido a partir do valor quadrático da 

pressão sonora, com ponderação A referente a todo o intervalo de medição. 

Os valores medidos foram comparados ao nível critério de avaliação (NCA), 

estabelecidos pela norma ABNT NBR 10.151/2000, que são os níveis recomendados 

para conforto acústico (Quadro 5.2.3-1). 

 

Quadro 5.2.3-1. Nível critério de avaliação segundo a NBR 10.151/2000 por tipo de área e período. 

Tipos de áreas 
Diurno 
[dB(A)] 

Noturno 
[dB(A)] 

Áreas de sítios e fazendas 40 35 

Área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas 50 45 

Área mista, predominantemente residencial 55 50 

Área mista, com vocação comercial e administrativa 60 55 

Área mista, com vocação recreacional 65 55 

Área predominantemente industrial 70 60 

 

Os pontos de medição, distribuídos nos municípios de São Sebastião e Ilhabela estão 

relacionados a seguir (ver Figura 5.2.3-1 a Figura 5.2.3-5): 

 Ponto de medição 1 (Ponto 1) 

Coordenadas: 7365940 N 458578 E 

Localização: Rua José Inácio de Carvalho em frente à casa no 15  – São 

Sebastião. 

Distância linear do Y do Terminal Aquaviário: 2.610 m 

 Ponto de medição 2 (Ponto 2) 
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Coordenadas: 7366861 N 458010 E 

Localização: Escola Estadual Josepha de Sant'ana Neves - Av. Itatinga, 

120 - Bairro Topolândia – São Sebastião. 

Distância linear do Y do Terminal Aquaviário: 2.710 m 

 Ponto de medição 3 (Ponto 3) 

Coordenadas: 7367081 N 459622 E 

Localização: Pátio de máquinas da Prefeitura Municipal de São Sebastião 

– São Sebastião. 

Distância linear do Y do Terminal Aquaviário: 1.110 m 

 Ponto de medição 4 (Ponto 4) 

Coordenadas: 7367540 N 458687 E 

Localização: Escola Maisa Theodoro da Silva - Rua Caraguatatuba, 203  – 

São Sebastião. 

Distância linear do Y do Terminal Aquaviário: 1.970 m 

 Ponto de medição 5 (Ponto 5) 

Coordenadas: 7367418 N 459027 E 

Localização: Hospital de Clínicas de São Sebastião. Rua Capitão Luiz 

Soares, 550 - Centro – São Sebastião. 

Distância linear do Y do Terminal Aquaviário: 1.630 m 

 Ponto de medição 6 (Ponto 6) 

Coordenadas: 7367573 N 459479 E 

Localização: Praça de Eventos de São Sebastião. Rua da Praia – São 

Sebastião. 

Distância linear do Y do Terminal Aquaviário: 1.190 m 

 Ponto de medição 7 (Ponto 7) 

Coordenadas: 7367911 N 459422 E 



 

Relatório Ambiental Preliminar 

Ampliação do Píer Petroleiro 

Terminal Aquaviário de São Sebastião 

Rev.: 00 

Página 56 de 301 

Data: 15-09-2011 

Cap.5.2.Meio Fisico 

 

___________________________________________________________________________________ 

Diagnóstico do Meio Físico                                                                                                     56 de 301 

Localização: Em frente ao terminal – São Sebastião. 

Distância do Y do Terminal Aquaviário: 1.310 m 

 

 Ponto de medição 8 (Ponto 8) 

Coordenadas: 7368680 N 459391 E 

Localização: Na praia em frente ao Hotel Porto Grande, Av. Guarda-Mor 

Lobo Viana no 1440, e ao lado da Praça da Vela – São 

Sebastião. 

Distância linear do Y do Terminal Aquaviário: 1.730 m 

 Ponto de medição 9 (Ponto 9) 

Coordenadas: 7370279 N 459274 E 

Localização: Atrás da casa no 1270 da Av. Manoel Hipólito do Rêgo, a 

90m da avenida – São Sebastião. Acesso por travessa. 

Distância linear do Y do Terminal Aquaviário: 3.110 m 

 Ponto de medição 10 (Ponto 10) 

Coordenadas: 7365641 N 461550 E 

Localização: no final da Alameda Sergipe – Ilhabela. 

Distância linear do Y do Terminal Aquaviário: 2.020 m 

 Ponto de medição 11 (Ponto 11) 

Coordenadas: 7365303 N 461494 E 

Localização: Estacionamento do Hospital Mário Covas - Av. Prof. 

Malaquias O. Freitas, 154 – Ilhabela. 

Distância linear do Y do Terminal Aquaviário: 2.300 m 

 Ponto de medição 12 (Ponto 12) 

Coordenadas: 7366166 N 462284 E 
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Localização: Estacionamento Terreno gramado no final da Av. dos 

Coqueiros, em frente ao mar  – Ilhabela. 

Distância linear do Y do Terminal Aquaviário: 2.110 m 

 Ponto de medição 13 (Ponto 13) 

Coordenadas: 7366536 N 462595 E 

Localização: A 8m da rua, em frente à casa no 133 da Av. São João.  – 

Ilhabela. 

Distância linear do Y do Terminal Aquaviário: 2.160 m 

 Ponto de medição 14 (Ponto 14) 

Coordenadas: 7367890 N 462846 E 

Localização: Praia de Itaquanduba. Av. Almirante Tamandaré, 484  – 

Ilhabela. 

Distância linear do Y do Terminal Aquaviário: 2.215 m 

 Ponto de medição 15 (Ponto 15) 

Coordenadas: 7368843 N 462956 E 

Localização: Av. Alm. Tamandaré, esquina com Rua Bernard Gontier, 98. 

Praia de Pequeá. Distância estimada da avenida de 20m – 

Ilhabela. 

Distância linear do Y do Terminal Aquaviário: 2.690 m 

 Ponto de medição 16 (Ponto 16) 

Coordenadas: 7368997 N 462984 O 

Localização: Praia de Pequeá (ao norte). Av. Pedro de Paula Moraes – 

Ilhabela. 

Distância linear do Y do Terminal Aquaviário: 2.770 m 
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Figura 5.2.3-1. Indicação da localização dos pontos de medição em foto aérea. 

 

Resultados das Medições 
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Figura 5.2.3-2. Resultados de medição durante período diurno em dia de semana. 
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Figura 5.2.3-3. Resultados de medição durante período noturno em dia de semana. 
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Figura 5.2.3-4. Resultados de medição durante período diurno em final de semana. 
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Figura 5.2.3-5. Resultados de medição durante período noturno em final de semana. 

 

Nos Quadro 5.2.3-2 a Quadro 5.2.3-5 são apresentados os resultados das medições, 

constando os parâmetros L90 e LAeq obtidos. Destaca-se em negrito o valor quando 

excedido o limite estabelecido pela legislação. 
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Quadro 5.2.3-2. Resultados de medição durante período diurno em dia de semana. 

Ponto Data 
Início 
sessão 

Término 
sessão 

Duração 
(min) 

Resultados registrados e armazenados 

L90 (dBA) LAeq (dBA) 

1 27/1/2010 17:50 18:00 10:02 44,1 48,0 

2 29/1/2010 14:51 15:06 15:02 50,7 64,6 

3 27/1/2010 18:49 19:09 20:02 47,0 51,0 

4 29/1/2010 14:26 14:41 15:01 49,0 59,9 

5 29/1/2010 15:21 15:36 15:01 51,1 59,4 

6 29/1/2010 14:05 14:15 10:01 48,3 52,9 

7 29/1/2010 15:50 16:00 10:01 52,3 56,9 

8 27/1/2010 16:02 16:12 10:03 45,2 51,1 

9 27/1/2010 16:57 17:07 10:02 47,9 51,1 

10 28/1/2010 11:17 11:32 15:02 49,6 55,7 

11 29/1/2010 16:40 16:55 15:01 56,6 61,2 

12 28/1/2010 11:49 11:59 10:02 48,8 50,0 

13 28/1/2010 13:59 14:09 10:13 61,5 65,5 

14 28/1/2010 12:25 12:40 15:02 46,7 50,8 

15 28/1/2010 12:56 13:11 15:03 53,6 58,6 

16 28/1/2010 13:34 13:44 10:06 53,7 57,4 

 

Quadro 5.2.3-3. Resultados de medição durante período noturno em dia de semana. 

Ponto Data 
Início 
sessão 

Término 
sessão 

Duração 
(min) 

Resultados registrados e armazenados 

L90 (dBA) LAeq (dBA) 

1 28/1/2010 04:34 04:44 10:02 37,1 40,1 

2 - - - - Dados não registrados 

3 27/1/2010 22:47 22:57 10:02 48,5 49,7 

4 ½/2010 06:49 07:09 15:01 43,4 48,4 

5 ½/2010 02:21 02:33 10:01 46,2 48,1 

6 29/1/2010 03:57 04:08 10:04 42,0 44,6 

7 28/1/2010 05:13 05:23 10:03 43,0 50,4 

8 28/1/2010 03:46 03:56 10:02 38,3 41,7 

9 28/1/2010 05:36 05:56 20:07 43,9 49,1 

10 29/1/2010 02:21 02:31 10:02 45,7 48,5 

11 29/1/2010 02:44 02:54 10:02 46,6 49,6 

12 ½/2010 00:59 01:14 15:03 45,2 50,9 

13 29/1/2010 01:47 02:07 20:02 47,5 54,8 

14 29/1/2010 01:20 01:31 10:02 39,2 43,5 

15 29/1/2010 00:55 01:10 15:11 47,1 52,6 

16 29/1/2010 00:20 00:35 15:03 43,7 48,5 
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Quadro 5.2.3-4. Resultados de medição durante período diurno em final de semana. 

Ponto Data 
Início 
sessão 

Término 
sessão 

Duração 
(min) 

Resultados registrados e armazenados 

L90 (dBA) LAeq (dBA) 

1 30/1/2010 15:24 15:34 10:03 44,0 46,7 

2 31/1/2010 16:07 16:28 20:00 47,1 60,8 

3 30/1/2010 17:17 17:32 15:04 49,0 52,3 

4 31/1/2010 15:52 16:02 10:01 43,2 46,3 

5 31/1/2010 15:22 15:45 10:01 46,6 49,1 

6 30/1/2010 16:46 16:56 10:01 49,6 53,4 

7 30/1/2010 16:24 16:34 10:01 50,6 54,9 

8 31/1/2010 09:35 09:45 10:01 44,1 47,5 

9 30/1/2010 14:44 14:54 10:02 47,2 50,3 

10 31/1/2010 13:40 13:56 15:02 46,4 50,8 

11 31/1/2010 14:05 14:20 10:03 46,4 52,0 

12 31/1/2010 13:00 13:10 10:03 48,7 51,0 

13 31/1/2010 12:43 12:53 10:01 58,3 62,0 

14 31/1/2010 12:16 12:33 15:04 44,7 48,1 

15 31/1/2010 11:32 - 10:00 Dados não registrados 

16 31/1/2010 11:05 11:27 20:02 47,1 54,1 

 

Quadro 5.2.3-5. Resultados de medição durante período noturno em final de semana. 

Ponto Data 
Início 
sessão 

Término 
sessão 

Duração 
(min) 

Resultados registrados e armazenados 

L90 (dBA) LAeq (dBA) 

1 30/1/2010 03:58 04:13 15:01 47,4 49,3 

2 31/1/2010 06:11 06:28 15:01 43,2 52,2 

3 30/1/2010 04:25 04:35 10:01 50,6 52,5 

4 31/1/2010 00:35 00:51 10:01 40,5 42,5 

5 31/1/2010 05:51 06:02 10:05 43,6 44,5 

6 30/1/2010 06:42 06:52 10:01 43,3 47,1 

7 30/1/2010 05:11 05:26 15:01 43,5 49,5 

8 30/1/2010 03:31 03:46 15:02 40,7 46,5 

9 30/1/2010 03:04 03:19 15:01 42,3 49,1 

10 31/1/2010 04:38 04:48 10:01 47,6 50,0 

11 31/1/2010 01:52 02:06 10:01 39,0 46,0 

12 31/1/2010 03:47 03:57 10:03 44,1 46,0 

13 31/1/2010 03:22 03:37 15:01 48,2 56,6 

14 31/1/2010 03:02 03:12 10:01 40,2 43,4 

15 31/1/2010 02:43 02:54 10:01 47,9 52,7 

16 31/1/2010 02:24 02:34 10:01 44,5 48,7 
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Considerando os resultados obtidos e comparando com o NCA para área residencial 

urbana ou de hospitais ou escolas, compara-se no Quadro 5.2.3-6 os valores medidos 

para período diurno em dias de semana e finais de semana. Observando-se os 

valores medidos de LAeq, constata-se que na maioria dos pontos o valor de NCA nos 

locais monitorados é ultrapassado, mesmo durante dias de final de semana. A 

ocorrência de eventos culturais e apresentações no final de semana considerado, 

tanto em São Sebastião como em Ilha Bela, influíram significativamente. O clima 

acústico mostrou-se alterado pela quantidade de fontes geradoras de poluição sonora, 

através do volume de tráfego e pessoas na região. 

 

Quadro 5.2.3-6. Comparação entre valores de medição em período diurno durante dias de semana e 
final de semana. 

Pon
to 

Medição durante dia de semana em período 
diurno (LAeq dBA) 

Medição durante final de semana em período 
diurno (LAeq dBA) 

1 48,0 46,7 

2 64,6 60,8 

3 51,0 52,3 

4 59,9 46,3 

5 59,4 49,1 

6 52,9 53,4 

7 56,9 54,9 

8 51,1 47,5 

9 51,1 50,3 

10 55,7 50,8 

11 61,2 52 

12 50,0 51 

13 65,5 62 

14 50,8 48,1 

15 58,6 - 

16 57,4 54,1 

 

Considerando os resultados obtidos e comparando com o NCA para área residencial 

urbana ou de hospitais ou escolas, compara-se no Quadro 5.2.3-7 os valores medidos 

para período noturno em dia de semana e final de semana.  
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Constata-se também que há ultrapassagem do NCA em período noturno na maioria 

dos pontos de medição. Ressalta-se que para os períodos noturnos procurou-se 

realizar as medições quando houvesse a menor interferência possível.  

De qualquer forma constata-se que o nível sonoro é bastante influenciado nas áreas 

em questão por fontes existentes nas proximidades das comunidades consideradas, 

mesmo em áreas com predominância de ocupação residencial. 

 

Quadro 5.2.3-7. Comparação entre valores de medição em período noturno durante dias de semana e 
final de semana. 

Ponto 
Medição durante dia de semana  
em período noturno (LAeq dBA) 

Medição durante final de semana  
em período noturno (LAeq dBA) 

1 40,1 49,3 

2 - 52,2 

3 49,7 52,5 

4 48,4 42,5 

5 48,1 44,5 

6 44,6 47,1 

7 50,4 49,5 

8 41,7 46,5 

9 49,1 49,1 

10 48,5 50,0 

11 49,6 46,0 

12 50,9 46,0 

13 54,8 56,6 

14 43,5 43,4 

15 52,6 52,7 

16 48,5 48,7 
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5.2.3.3 Registro Fotográfico 

 

 

Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.2.3-6. Ponto de medição 1 

 

Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.2.3-7.  Ponto de medição 2 

Coordenadas: 7365940 N 458578 E 
Localização: Rua José Inácio de Carvalho em frente à 
casa n

o
 15  – São Sebastião. 

Coordenadas: 7366861 N 458010 E  
Localização: Escola Estadual Josepha de 
Sant'ana Neves - Av. Itatinga, 120 -  Bairro 
Topolândia  – São Sebastião. 

 

Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.2.3-8. Ponto de medição 3, 

 

Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.2.3-9. Ponto de medição 4 

Coordenadas: 7367081 N 459622 E 
Localização: Pátio de máquinas da Prefeitura Municipal 
de São Sebastião  – São Sebastião.  

Coordenadas: 7367540 N 458687 E 
Localização: Escola Maisa Theodoro da Silva - 
Rua Caraguatatuba, 203  – São Sebastião. 
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Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.2.3-10. Ponto de medição 5  

 

Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.2.3-11. Ponto de medição 6  

Coordenadas: 7367418 N 459027 E 
Localização: Hospital de Clínicas de São Sebastião. 
Rua Capitão Luiz Soares, 550 - Centro  – São 
Sebastião. 

Coordenadas: 7367573 N 459479 E 
Localização: Praça de Eventos de São 
Sebastião. Rua da Praia  – São Sebastião 

 

Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.2.3-12. Ponto de medição 7 

 

Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.2.3-13. Ponto de medição 8  
Coordenadas: 7367911 N 459422 E 
Localização: Em frente ao terminal  – São Sebastião. 
 

Coordenadas: 7368680 N 459391 E 
Localização: Na praia em frente ao Hotel Porto 
Grande, Av. Guarda-Mor Lobo Viana no 1440, 
e ao lado da Praça da Vela – São Sebastião. 
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Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.2.3-14. Ponto de medição 9  

 

Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.2.3-15. Ponto de medição 10 

Coordenadas: 7370279 N 459274 E 
Localização: Atrás da casa n

o
 1270 da Av. Manoel 

Hipólito do Rêgo, a 90m da avenida – São Sebastião. 
Acesso por travessa. 

Coordenadas: 7365641 N 461550 E 
Localização: no final da Alameda Sergipe – 
Ilhabela. 
 

 

Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.2.3-16. Ponto de medição 11  

 

Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.2.3-17. Ponto de medição 12  

Coordenadas: 7365303 N 461494 E 
Localização: Estacionamento do Hospital Mário Covas - 
Av. Prof. Malaquias O. Freitas, 154 – Ilhabela. 
 

Coordenadas: 7366166 N 462284 E 
Localização: Estacionamento Terreno gramado 
no final da Av. dos Coqueiros, em frente ao mar  
– Ilhabela. 
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Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.2.3-18. Ponto de medição 13 
 

Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.2.3-19. Ponto de medição 14  
Coordenadas: 7366536 N 462595 E 
Localização: A 8m da rua, em frente à casa n

o
 133 da 

Av. São João – Ilhabela. 

Coordenadas: 7367890 N 462846 E 
Localização: Praia de Itaquanduba. Av. 
Almirante Tamandaré, 484  – Ilhabela. 

 

Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.2.3-20. Ponto de medição 15  

 

Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.2.3-21. Ponto de medição 16 

Coordenadas: 7368843 N 462956 E 
Localização: Av. Alm. Tamandaré, esquina com 
Bernard Gontier, 98. Praia de Pequeá. Distância 
estimada da avenida de 20m – Ilhabela. 

Coordenadas: 7368997 N 462984 E 
Localização: Praia de Pequeá (ao norte). Av. 
Pedro de Paula Moraes – Ilhabela. 
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5.2.4 Geologia da Área Terrestre 

Área de Estudo 

A área de estudo para os temas referentes à geologia, geomorfologia, geotecnica, 

pedologia e recursos minerais foi formada por um polígono que contém uma porção 

marinha: o Canal de São Sebastião, e uma porção terrestre: as margens desse Canal 

até a cota de 70m. 

O Canal de São Sebastião é uma feição situada entre as latitudes 23º 43‟S e 23º 54‟S 

e longitudes 45º 28‟W e 45º 20‟W, possuindo cerca de 24 km de extensão e com 

largura máxima variando de 5,8 km a 6,4 km nas entradas norte e sul, 

respectivamente, estreitando-se até 2 km em sua porção central. Separa a parte 

continental (município de São Sebastião) e a Ilha de São Sebastião (município de 

Ilhabela). 

O Mapa 5.2-1 - Geologia,(anexo 5) ,apresenta a área de estudo delimitada para 

elaboração do Relatório Ambiental Preliminar de Ampliação do Píer Petroleiro do 

Terminal Aquaviário de São Sebastião. 

 

Metodologia 

A metodologia utilizada para a elaboração desses estudos constituiu de: 

 Levantamentos de informações: nesta etapa foram selecionadas publicações, 

mapas e imagem de satélite existentes sobre a área; 

 Interpretação de imagens: esta etapa consistiu na interpretação geológico-

geomorfológica das unidades presentes na área de estudo através de imagem de 

satélite TM – LANDSAT 5, banda 5, ponto 221/081 datada de 03/02/2007 e 

utilização do software de geoprocessamento Idrisi 32 e AutoCAD Map, para 

processamento e manipulação dos dados georreferenciados; 

 Trabalho de campo: o trabalho de campo foi realizado na área de estudo, após a 

interpretação das imagens e teve por objetivo a identificação das litologias, solos, 
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geotecnia e do relevo, com a marcação de pontos com aparelho de GPS (Global 

Positioning System), caracterização das unidades encontradas registrando as 

observações em caderneta de campo e fazendo o registro fotográfico nos locais 

visitados; 

 Mapeamento: após este trabalho foi refeita a interpretação das imagens para a 

elaboração dos mapas anexados a este trabalho (Ver anexo 5); 

 Elaboração do relatório: a partir dos dados de campo e dos dados secundários, foi 

realizada a parte escrita e montagem do relatório. 

A seguir é apresentada a Descrição dos resultados para cada um dos itens elaborados. 

 

5.2.4.1 Unidades Litológicas 

As unidades litológicas identificadas na área em estudo foram divididas em dois 

domínios principais: Embasamento Cristalino e Sedimentos Quaternários. 

O Mapa 5.2-1 - Geologia (anexo 5) , apresenta o Mapa Geológico da área estudada. 

 

Embasamento Cristalino 

A área de estudo é composta em sua maior parte por unidades litológicas do 

Embasamento Cristalino pertencentes ao Complexo Costeiro e foram mapeadas com 

base em Perrotta et al. (2005), sendo assim descritas: 

 Unidade de gnaisses bandados (NPccgb): gnaisse migmatito de composição 

monzogranítica, com bandas quartzo-feldspáticas e máficas. Essas rochas 

apresentam estruturas e relações texturais complexas, sugerindo a coexistência de 

magmas distintos: um granítico e um básico. Esses magmas podem ter se 

cristalizado simultaneamente, permitindo a formação de rochas híbridas, que foram 

intensamente deformadas, gerando gnaisses bandados. Ocorrem ainda nessas 

rochas, enclaves máficos com formas ovaladas, arredondadas ou mesmo 

sigmoidais. 
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Paralelamente ao bandamento gnáissico sub-horizontal desenvolve-se uma foliação 

milonítica, caracterizada pelo estiramento de porfiroclastos de feldspato potássico e 

orientação de biotitas (Passareli, 2001, apud Perrotta et al., 2005, p. 76). A Figura 

5.2.4-1 mostra o aspecto geral dos litótipos desta Unidade. 

 

 

Figura 5.2.4-1. Aspecto em detalhe do bandamento desta Unidade. 
Município de São Sebastião. Coordenadas: UTM: 
458.010mE; 7.371.981mN. 

 

 Unidade granito gnáissica migmatítica (NPccgm): na Ilha de São Sebastião, essas 

rochas foram descritas como (hornblenda)-biotita granitóide gnáissico porfirítico por 

Janasi e Ulbrich (1992, apud Perrotta et al., 2005, p. 77). O conteúdo mineralógico 

consiste de plagioclásio, quartzo, microclínio, biotita e hornblenda. Possui uma 

orientação dada pelos cristais de feldspato e minerais micáceos (Dias Neto, 2001 

apud Perrotta et al., 2005, p. 77). 
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A Figura 5.2.4-2 mostra os aspectos gerais dos litótipos desta Unidade. 

 

 

Figura 5.2.4-2. Aspecto geral do afloramento de litótipos da 
Unidade gnáissica migmatítica (Coordenadas: 
464.213mE; 7.371.427mN). (Coordenadas: 
463.675mE; 7.369.226mN). Município: Ilhabela (Ilha 
de São Sebastião). 

 

 Unidade de gnaisses peraluminosos (NPccgp): na região de São Sebastião as 

rochas desta unidade são descritas como paragnaisses heterogêneos, 

predominando os gnaisses kinzigiticos. Apresenta comumente, estruturas 

migmáticas com injeção de material neossomático quartzo feldspático. Ocorrem 

núcleos arredondados de litótipos mais antigos como restitos biotíticos, 

calcissilicáticas e rochas anfibolíticas. Estas últimas são comuns e ocorrem como 

corpos tabulares, concordantes com a foliação gnáissica ou na forma de corpos 

irregulares (Dias Neto, 2001, apud Perrotta et al., 2005, p. 78). A principal estrutura 

metamórfica é o bandamento gnáissico, fortemente penetrativo, evidenciado pela 

alternância dos níveis quartzo-feldspáticos e micáceos. Os núcleos mais antigos se 



 

Relatório Ambiental Preliminar 

Ampliação do Píer Petroleiro 

Terminal Aquaviário de São Sebastião 

Rev.: 00 

Página 75 de 301 

Data: 15-09-2011 

Cap.5.2.Meio Fisico 

 

___________________________________________________________________________________ 

Diagnóstico do Meio Físico                                                                                                     75 de 301 

apresentam dobrados isoclinalmente, com ápices espessados e flancos estirados e 

rompidos, evidenciando processo de transposição da foliação anterior com anatexia 

associada (Dias Neto, 2001, apud Perrotta et al., 2005, p. 78). 

 

 

A Figura 5.2.4-3 mostra um afloramento dessa Unidade. 

 

Figura 5.2.4-3. Aspecto geral do afloramento da Unidade de 
gnaisses peraluminosos. Marcado na foto a 
orientação do material quartzo-feldspático. 
Município: São Sebastião. Coordenadas: 
458.695mE; 7.365.736mN. 

 

 Unidade ortognáissica: (NPccog): essa unidade é composta essencialmente por 

ortognaisses migmatíticos de natureza provavelmente calcialcalina e estruturas 

diversas, notadamente nebulítica, schlieren, e estromática (Silva, 1992 apud 

Perrotta et al., 2005, p. 79). 
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A Figura 5.2.4-4 mostra o aspecto geral de um afloramento desta Unidade. 

 

 

Figura 5.2.4-4. Aspecto geral do afloramento da Unidade 
ortognáissica. Proximidades da Ponta do Veloso. 
Município: Ilhabela (Ilha de São Sebastião). 
Coordenadas: 454.886mE; 7.359.566mN. 

 

Outros conjuntos litológicos mais jovens do embasamento cristalino são encontrados 

na região em estudo formando corpos intrusivos, sendo representados por: 

 NP3aγ1st: unidade composta por granitos quimicamente indiferenciados, pré a 

sincolisionais, do Orógeno Araçuaí-Rio Doce. De acordo com Perrotta et al. (2005) 

poucas são as referências na literatura sobre o Granito São Sebastião, que aflora 

no litoral norte do Estado de São Paulo, nas proximidades do Canal de São 

Sebastião. Em São Paulo (1996) esse granito é descrito na unidade leucogranitóide 

com granada, sendo constituído de rochas com características de granito de cor 

clara, róseo quando em rocha fresca e branco-amarelado quando em rocha 

alteradas, e com pequenos pontos de cor vermelho-escuro devido ao mineral 
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chamado granada. Em geral, sua textura é de média a grossa, com foliação nem 

sempre nítida. Nos locais onde está exposta, é comum encontrar-se saibro como 

material de alteração. Em Dias Neto (2001, apud Dias Neto et al., 2006, p. 107) 

esta unidade está mapeada como leuco-gnaisse São Sebastião, e Dias Neto et 

al.(2006) mapearam esta unidade como leuco-gnaisse granatífero. 

A Figura 5.2.4-5 mostra o aspecto geral desta Unidade em nível de afloramento. 

 

 

Figura 5.2.4-5. Aspecto geral da Unidade em afloramento e no detalhe. 
Município: São Sebastião. Coordenadas: 459.023mE; 
7.369.746mN. 

 

 K2λse: Complexo plutônico alcalino. As rochas do Complexo plutônico alcalino da 

Ilha de São Sebastião ocorrem na área de estudo sob a forma de stock intrusivo na 

unidade granito-gnáissica migmatítica (NPccgm) do Complexo Costeiro. O stock 

das Canas, localizado ao norte da ilha, possui forma aproximadamente circular, 

com área aflorante 1 km2 (Perrotta et al., 2005). Os tipos litológicos englobam 

desde nordmarkitos, nas bordas dos stocks, até sienitos, sendo descritas 

ocorrências locais de sienitos nefelínicos. Dados geocronológicos obtidos pelo 
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método Rb-Sr, a partir de análises em rocha total e minerais nos sienitos da Ilha de 

São Sebastião, apontam uma idade do Cretáceo Superior de 80,8 ± 3,1 Ma 

(Montes-Lauar, 1993 apud Perrotta et al., 2005, p. 154). 

A Figura 5.2.4-6 mostra o aspecto geral de litótipo desse Complexo. 

 

 

Figura 5.2.4-6. Aspecto geral da Unidade no detalhe e em afloramento sob a forma de matacões. 
Município: Ilhabela (Ilha de São Sebastião). Coordenadas: 465.491mE; 
7.376.004mN. Obs.: Fotografias obtidas fora da área de estudo. Ao fundo vê-se o 
Farol das Canas, limite sul do Canal de São Sebastião. 

 

Além das unidades descritas acima, outros tipos de rochas são encontrados no 

domínio do embasamento cristalino, porém com ocorrência e distribuição restrita: 

diques máficos de composição básica a intermediária, lamprófiros e traquitos. 
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 Diques máficos: esses litótipos de composição básica a intermediária, lamprófiros e 

traquitos cortam as porções do Complexo Costeiro adjacentes ao Canal de São 

Sebastião, e possuem direção preferencial de NE-SW. Os diques máficos de 

composição básica a intermediária têm sido correlacionados aos basaltos da Bacia 

do Paraná, enquanto que os lamprófiros são expressões de magmatismo alcalino 

diferente daquele ocorrido há aproximadamente 80 Ma na Ilha de São Sebastião. O 

magmatismo básico-ultrabásico alcalino representado pelos lamprófiros estende-se 

ao longo do litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro, sendo independente e 

provavelmente mais antigo do que os stocks e maciços alcalinos (Garda & 

Schorscher, 1996). Os diques apresentam-se muito pouco ou não alterados e 

aparecem formando pequenos enxames de seis ou mais diques ao longo dos 

costões entre a Ponta do Itapuã e a Ponta do Araçá no Município de São 

Sebastião. Cortam rochas do Complexo Costeiro e que separam as praias do 

Guaecá, Barequeçaba, Cabelo Gordo, Grande, Barra Limpa e Pernambuco. Na 

Ilha de São Sebastião (município de Ilhabela), os diques estão mais alterados e, em 

alguns casos são encontrados blocos rolados de diferentes tamanhos e formas, ao 

longo de drenagens ou dos costões (Garda & Schorscher, op. cit.). Entre as 

litologias básicas dos diques predominam os diabásios, de textura em geral 

afanítica, coloração cinza-preta, por vezes levemente acastanhada (ferrugem). As 

bordas são geralmente muito finas e as espessuras variam de centimétricas a 

métricas. Quase sempre encontram-se fraturados, provavelmente resultado do 

resfriamento (Garda & Schorscher, op. cit.). Os lamprófiros são geralmente 

porfiríticos com fenocristais raramente ultrapassando 1 cm e aparecendo em 

proporções muito variadas, com tamanhos que podem diminuir do centro para as 

bordas dos diques. São às vezes visíveis estruturas globulares milimétricas 

preenchidas por calcita. Apresentam aspecto “poroso” devido à lixiviação de 

glóbulos ou de fenocristais. As espessuras variam de 30 – 40 cm a 1 – 1,5m (Garda 

& Schorscher, op. cit.). 
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A Figura 5.2.4-7 mostra o aspecto geral de um dique máfico com aspecto “poroso”. 

 

 

Figura 5.2.4-7. Aspecto geral de dique, com cerca de 1m de espessura, cortando litologias da Unidade 
ortognáissica. Proximidades da Ponta do Veloso. Município: Ilhabela (Ilha de São 
Sebastião). Coordenadas: 454.886mE; 7.359.566mN. 

 

Sedimentos Quaternários 

São identificados como sedimentos quaternários os diferentes tipos de depósitos com 

granulometria variável desde areias finas a grossas, localmente síltico-argilosas e 

ainda conglomeráticos. Nesse Domínio foram individualizados depósitos litorâneos 

atuais – Qm1 - (areias de praia e mangue); depósitos arenosos marinhos pré-atuais – 

Qm2 -, incluindo antigos terraços e alinhamentos de cordões litorâneos (idade 

pleistocênica e holocênica); e depósitos detríticos continentais atuais e pré atuais 

associados a encostas (colúvios, tálus e cones de dejeção) identificados como Qci 

(depósitos continentais indiferenciados). Nesses depósitos continentais 

indiferenciados podem estar presentes ainda sedimentos formados por processos 

fluviais oriundos dos inúmeros cursos de água que escoam das partes altas em 

direção as partes mais baixas e que, coalescendo, atingem a planície litorânea. Esses 

cursos de água que chegam até a planície litorânea não foram mapeados 
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separadamente em virtude da escala de trabalho, mas seus depósitos podem estar 

presentes nos depósitos mapeados como marinhos. 

A Figura 5.2.4-8 apresenta uma vista geral da área plana formada por sedimentos 

quaternários. A partir da direita da foto, na área plana junto ao mar, observam-se os 

depósitos litorâneos atuais e, na sequência, os depósitos marinhos pré-atuais. 

 

 

Figura 5.2.4-8. Aspecto geral da área plana composta por Sedimentos 
Quaternários. Praia de Barequeçaba. Município: São Sebastião. 

 

A Figura 5.2.4-9 mostra em detalhe os sedimentos litorâneos atuais e a Figura 

5.2.4-10 apresenta detalhe de depósitos de encosta identificados no mapeamento 

como depósitos quaternários continentais indiferenciados. 
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Figura 5.2.4-9. Área costeira formada por depósitos litorâneos atuais, com curso de 
água chegando ao mar. Praia do Porto Grande. Município: São 
Sebastião. 

 

 

Figura 5.2.4-10. Detalhe de sedimentos mapeados como depósitos quaternários 
continentais indiferenciados. Município: São Sebastião. Coordenadas: 
457.936mE; 7.373.287mN. 

 

5.2.5 Geomorfologia 

A compartimentação geomorfológica regional, na qual se insere a área de estudo, tem 

por base Almeida (1964) que caracterizou o litoral paulista como pertencente à 

Província Costeira (área do Estado de São Paulo drenada diretamente para o mar; 

rebordo do Planalto Atlântico) e que pode ser dividida em duas zonas, a Serrania 

Costeira e as Baixadas Litorâneas, de acordo com Ponçano et al. (1981)  

O Mapa Geomorfológico está apresentado no Anexo 5, Mapa 5.2-2 - Geomorfologia. 

 

5.2.5.1 Serrania Costeira 

A origem das feições de relevo da Serraria Costeira pode estar relacionada à 

possibilidade do Planalto Atlântico ter se estendido amplamente para sudeste na atual 

Plataforma Continental, de acordo com Almeida (1964). Segundo esse autor, essa 
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possibilidade é indicada pela natureza granítico-gnáissica da Plataforma, que se 

verifica através das ilhas que dela emergem, bem como os testemunhos de antigas 

superfícies de aplainamento que nivelam os cimos das serras do Mar e do 

Paranapiacaba (Tominaga, 2000). 

A compartimentação geomorfológica apresentada por Tominaga et al. (1995) para o 

município de São Sebastião subdivide a Serrania Costeira (Serra do Mar) nos 

seguintes tipos de relevo: Ea – Escarpas em anfiteatros; Ed – Escarpas em espigões 

digitados; Er – Escarpas com segmentos retilíneos predominantes e MMTl – Morros e 

Morrotes litorâneos e T/C – Tálus e/ou colúvio. 

Com base no trabalho de Tominaga et al. (op. cit.) identificamos para a área em 

estudo os seguintes tipos de relevo apresentados com suas características no Quadro 

5.2.5-1. 

 

Quadro 5.2.5-1. Unidades de relevo da Serrania Costeira presentes na área de estudo. 

Tipos de Relevo Morfometria 

Ea – Escarpas em anfiteatros 
Declividades: 20 a 30%; 30 a 40% e acima de 40% 
Altitudes: 100 a 760m 

Ed – Escarpas em espigões digitados 
Declividades: 30 a 40% e 20 a 30% 
Altitudes: 100 a 600m 

Er – Escarpas com segmentos retilíneos 
predominantes 

Declividades: 30 a 40% e maiores que 40% 
Altitudes: 100 a 900m 

MMTl – Morros e Morrotes litorâneos 
Declividades: 20 a 30%; 10 a 20%; 30 a 40% 
Altitudes: 20 a 160m 

T/C – Tálus e/ou colúvios Declividades: 10 a 20%. Altitudes: 20 a 200m. 
Fonte: Tominaga et al., 1995. 

 

As unidades das escarpas (Ea e Er) apresentam declividade elevada, e nas porções 

mais íngremes a ocorrência de solo é de muito restrita a quase nula, havendo o 

predomínio de blocos e paredões rochosos. Na base das encostas os solos alcançam 

maiores espessuras e são comuns os depósitos de tálus e colúvio, normalmente 

compostos de material argiloso com fragmentos de rocha de tamanhos diversos 

(Instituto Geológico & Prefeitura Municipal de São Sebastião, 1996) (Figura 5.2.5-1). 

 



 

Relatório Ambiental Preliminar 

Ampliação do Píer Petroleiro 

Terminal Aquaviário de São Sebastião 

Rev.: 00 

Página 84 de 301 

Data: 15-09-2011 

Cap.5.2.Meio Fisico 

 

___________________________________________________________________________________ 

Diagnóstico do Meio Físico                                                                                                     84 de 301 

 

Figura 5.2.5-1. Depósito de encosta com material apresentando grau de 
arredondamento predominatemente subarredondado. Município de São 
Sebastião. Coordenadas: UTM: 457.936mE; 7.373.287mN. 

 

A Figura 5.2.5-2 apresenta fotografia de relevo típico de Er – Escarpa com segmentos 

retilíneos predominantes, a Figura 5.2.5-3 mostra o relevo Ea – Escarpa em anfiteatro 

e a Figura 5.2.5-4 apresenta o tipo de relevo MMTl – Morros e Morrotes litorâneos. 

 

Figura 5.2.5-2. Vista geral do tipo de relevo Er: Escarpas com segmentos 
retilíneos predominantes. Município de São Sebastião. 
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Figura 5.2.5-3. Vista geral do tipo de relevo Ea: Escarpas em anfiteatro. 
Município de São Sebastião. 

 

 

Figura 5.2.5-4. Vista geral em primeiro plano do tipo de relevo MMTl- Morros e 
Morrotes litorâneos.Município de São Sebastião. 

 

Tominaga (2000) descreve os morros litorâneos como alongados, perpendiculares à 

frente escarpada da serra, resultantes do entalhamento das drenagens provavelmente 

instaladas ao longo de alinhamentos estruturais. Correspondem a um patamar 

rebaixado das escarpas que avançam em direção ao mar em forma de espigões ou 

esporões, conforme descritos por Cruz (1974 apud Tominaga, 2000, p. 87). 

Apresentam topos convexos estreitos e alongados, solos mais espessos e depósitos 

de tálus/colúvio próximos à base (Instituto Geológico & Prefeitura Municipal de São 
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Sebastião, 1996). A origem desses depósitos grosseiros em taludes de detritos no 

sopé da Serra do Mar é explicada por diversos autores segundo Tominaga (2000). 

Deduzem esses autores que a formação desses depósitos estaria associada a 

oscilações climáticas, particularmente ao clima semiárido, havido durante o 

Quaternário. 

Os esporões começam a se destacar no setor médio da escarpa, aproximadamente 

nas cotas altimétricas de 200 a 240m, rebaixando-se sucessivamente até alcançar a 

planície já próximo do Canal de São Sebastião, terminando em pequenos morros de 

pouco mais de 30m de altitude. A montante, a escarpa apresenta forte declividade, 

começando a 200m de altitude aproximadamente, e num espaço de pouco mais de 

500m de extensão atinge 700m de altitude no topo do planalto. Em alguns trechos 

mais íngremes da escarpa ocorrem paredões rochosos (Tominaga, 2000). 

A Figura 5.2.5-5 apresenta uma vista panorâmica da escarpa podendo-se observar os 

diferentes segmentos relatados anteriormente. 

 

 

Figura 5.2.5-5. Vista panorâmica da escarpa onde podem ser observados diferentes segmentos. Forte 
declividade no lado direito da foto (fora da área de estudo) e declividades menores e 
rebaixamento sucessivo em direção ao Canal de São Sebastião, lado esquerdo da foto. 

 

Entre esses esporões que alcançam a linha do mar formam-se pequenas praias tendo 

na retaguarda planícies aluviais restritas. As bacias fluviais presentes são pouco 

expressivas e suas cabeceiras raramente ultrapassam os altos da serra, todavia, 

apresentam grande poder de desgaste devido à alta declividade das escarpas. Nos 
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sopés das escarpas, a evolução das vertentes efetiva-se através da formação de 

alvéolos desenvolvidos em função do nível de base local (nível do mar). O avanço 

desses alvéolos a montante acontece com o recuo das cabeceiras de drenagens, 

normalmente ao longo de zonas de fraquezas das rochas, formando as bacias de 

recepção em anfiteatros que festonam a serra. A jusante, os alvéolos evoluem para 

grandes aberturas na Serra e formando as baixadas (Cruz 1974, apud Tominaga, 

2000). 

Ao atingirem a linha do mar, os esporões recebem a denominação regional de costões 

rochosos e, de acordo com Lamparelli & Moura (1998), estão sujeitos à ação das 

ondas, correntes e ventos, podendo apresentar diferentes configurações como 

falésias, matacões e costões verdadeiros. 

 

5.2.5.2 Baixadas Litorâneas 

A zona das Baixadas Litorâneas, de acordo com Ab‟Saber (1956 apud Ponçano et al., 

1981), caracterizam-se por constituírem “Planícies costeiras reduzidas e descontínuas, 

correspondentes à colmatagem flúvio-marinha recente, de antigas indentações dos 

sopés das escarpas em recuo. No Litoral Norte, onde os esporões da Serra do Mar e 

os pequenos maciços e morros litorâneos isolados atingem diretamente as águas 

oceânicas, dominam costas altas e jovens; enquanto no Litoral Sul, enfeixadas por 

extensas praias-barreiras, as planícies litorâneas apresentam maior largura e maiores 

tratos de terrenos firmes, discretamente ondulados.” 

Segundo Almeida (1964, apud Ponçano et al., 1981) as baixadas litorâneas paulistas 

são “terrenos não mais elevados que uns 70 m sobre o mar, dispostos em áreas 

descontínuas à beira mar”. 

Os sistemas de relevo presentes nas Baixadas Litorâneas são as Planícies Costeiras 

e os Terraços Marinhos. 

As Planícies Costeiras, terrenos baixos e mais ou menos planos próximos ao nível do 

mar, são constituídas de sedimentos clásticos terrígenos provenientes da dissecação 
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das áreas elevadas (Serra do Mar) que chegam as áreas baixas onde, sob a ação dos 

processos costeiros, ventos, ondas, correntes e variações do nível do mar, acumulam-

se numa ampla variedade de ambientes deposicionais transicionais e marinhos. 

Segundo Ponçano et al. (1981) apresentam baixa densidade de drenagem, padrão 

meandrante, localizadamente anastomosado e tem como formas subordinadas 

cordões (praias, dunas, etc.) 

Ross & Moroz (1997, apud Tominaga, 2000, p.75) afirmam que as formas que 

compõem as planícies costeiras (planície de mangue, planície marinhas, planícies 

flúvio-marinhas e outras) resultam de complexos processos morfogenéticos onde as 

ações construtivas e destrutivas das águas do mar se confrontam com as águas 

continentais, que também agem na construção e destruição de formas e depósitos. Os 

agentes responsáveis pelas ações construtivas e destrutivas ocorrentes neste cenário 

são: a ação das ondas, das marés, das correntes e das grandes oscilações do nível 

oceano decorrentes dos efeitos glácio-eustáticos e neotectônicos. 

Os Terraços Marinhos são constituídos por terrenos de distribuição descontínua, mais 

ou menos planos, poucos metros acima das planícies costeiras apresentando 

drenagem superficial ausente e presença de antigos cordões (praias, dunas, etc.) 

(Ponçano et al., 1981) 

Para o mapeamento dos depósitos evidenciados na Baixada Litorânea situados na 

área de estudo, duas unidades foram usadas com base em Tominaga et al. (1995) e 

Instituto Geológico & Prefeitura Municipal de São Sebastião (1996): Planícies Flúvio-

Marinhas e Planície Marinhas. Além dessas unidades foram identificadas as áreas de 

mangues, que são setores muito limitados em área, formados em terrenos baixos, 

quase horizontais, junto á costa, sujeito às inundações das marés. São constituídos na 

quase totalidade por sedimentos tipo vasas (lamas) de depósitos recentes e 

vegetação típica. A drenagem apresenta-se com padrão difuso (Figura 5.2.5-6). 
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Figura 5.2.5-6. Vista geral de área de mangue com vegetação 
característica. Município de Ilhabela. 

 

As Planícies Flúvio-Marinhas correspondem ao ambiente fluvial atual e respectiva 

planície de inundação, sobrepostos aos antigos depósitos de origem marinha. Nessa 

unidade estão inclusos os terraços fluviais que atingem a baixada (Figura 5.2.5-7). 

 

 

Figura 5.2.5-7. Vista panorâmica apresentando a compartimentação da Baixada Litorânea (Planície 
Flúvio-Marinha e Planície Marinha). Praia Barequeçaba. Município de São Sebastião. 
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As Planícies Marinhas referem-se ao ambiente litorâneo atual e pré-atual das praias, 

terraços e cordões litorâneos. Essas áreas, normalmente, sofrem a influência da 

dinâmica marinha, como o regime de marés e a erosão costeira (Instituto Geológico & 

Prefeitura Municipal de São Sebastião, 1996) (Figura 5.2.5-8). 

 

 

Figura 5.2.5-8. Vista geral da Planície Marinha em primeiro plano. 
Praia Guaecá. Município de São Sebastião. 

 

O Quadro 5.2.5-2 apresenta as características elencadas por Tominaga et al. (1995) 

para as Planícies Flúvio-Marinhas e Marinhas. 

 

Quadro 5.2.5-2. Unidades de relevo das Baixadas Litorâneas presentes na área de estudo. 

Tipos de Relevo Morfometria Substrato Litológico 

FM – Planície Flúvio-
Marinha 

Declividades: menores que 2% 
Altitudes: 4 a 12 m. 

Areias finas e médias com 
intercalações de argilas, areias 
médias a grossa com grânulos e 
seixos. 

M – Planície Marinha 
Declividades: menores que 2% 
Altitudes: 1 a 8m. 

Areias de granulação fina e 
grossa, francamente marinhas. 

Fonte: Tominaga et al., 1995. 
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As Planícies Flúvio-Marinha e Marinha constituem as praias que, segundo Suguio 

(1992 apud Lamparelli & Moura, 1998) se estendem perpendicularmente à linha de 

costa, desde o nível de baixa-mar média, até a zona de vegetação terrestre 

permanente, como dunas e falésias, sendo divididas em porções denominadas ante-

praia e pós-praia. A ante-praia representa a zona entre - marés propriamente dita, a 

qual recebe o efeito das ondas enquanto que a pós-praia só é atingida pelos borrifos 

das ondas, ou ocasionalmente em marés vivas excepcionais e tempestades 

(Lamparelli & Moura, 1998). 

 

5.2.6 Geotecnia 

A área em estudo pode ser dividida genericamente em duas unidades geotécnicas 

que correspondem às escarpas e morros do Embasamento Cristalino e as planícies 

dos Sedimentos Quaternários. Enquanto os terrenos do Embasamento Cristalino são 

potencialmente suscetíveis à ocorrência de movimentos de massa, os terrenos dos 

Sedimentos Quaternários estão potencialmente sujeitos a inundações e enchentes. 

Apesar dessa predisposição natural, cada um desses compartimentos apresenta 

suscetibilidades diferentes a ocorrência de movimentos de massa e de inundações e 

enchentes em função de suas características naturais intrínsecas. Além da associação 

das declividades elevadas, o tipo e espessura de solo, e a alta pluviosidade, as 

alterações antrópicas na região também são responsáveis por aumentar os riscos a 

movimentos de massa e inundações, fatores não considerados nesta análise. 

Para a apresentação do comportamento geotécnico presente na área de estudo, este 

capítulo foi subdividido nos seguintes itens: movimentos de massa/processos 

erosivos, subsidências, inundações e enchentes, e erosão costeira, tendo por base 

trabalhos do Instituto Geológico & Prefeitura Municipal de São Sebastião (1996), de 

Rossi et al. (2005) e de Tominaga et al. (1995). O Mapa 5.2-3 - Geotecnia,(anexo 5) 

apresenta o mapa geotécnico. 
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5.2.6.1 Movimentos de Massa/Processos Erosivos 

Os movimentos de massas ou movimentos coletivos de solos e/ou rochas são 

potencialmente suscetíveis de ocorrência na área de estudo através de processos 

diversos como rastejo, escorregamento de solo e/ou rocha, queda de blocos, 

desplacamento, tombamento, rolamento de blocos e corridas, além de processos 

erosivos do tipo sulcos e ravinas. 

 

Áreas com maior suscetibilidade a processos naturais de rastejo, 
escorregamentos; queda e rolamentos de blocos e erosão. 

Essas áreas estão associadas a relevos de escarpas em anfiteatros, escarpas em 

espigões digitados e escarpas com segmentos retilíneos, portanto com encostas com 

elevada declividade. Como unidade de mapeamento de solos encontra-se a 

associação Cambissolos com Neossolos litólicos e Latossolos Vermelho-Amarelo, que 

no caso dos dois primeiros solos, são rasos, com erodibilidade elevada, favorecendo a 

formação de erosão laminar, em sulcos e ravinas. Esses solos estão associados a 

alforamentos de rocha, que favorecem a queda e o rolamento de blocos. Em termos 

litológicos estão presentes nessas áreas as unidades gnaisses bandados e gnaisses 

peraluminosos. 

Nas escarpas com segmentos retilíneos devem predominar os processos de queda de 

blocos e desplacamento de rochas. A Figura 5.2.6-1 apresenta uma área em 

processo de escorregamento, situada no limite da área de estudo. A Figura 5.2.6-2 

apresenta uma vertente verticalizada sujeita a queda de blocos e desplacamento de 

rochas. 

Áreas com menor suscetibilidade a processos naturais de rastejo, 
escorregamentos, queda e rolamento de blocos, e erosão. 

Estão incluídos nessas áreas aqueles terrenos associados aos relevos do tipo MMTl – 

Morros e Morrotes litorâneos e também aqueles formados por depósitos identificados 

como Tálus e/ou colúvios. 
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Figura 5.2.6-1. Foto ilustrativa de movimento de massa (escorregamento) fora da 
área de estudo. Municiípio de Ilhabela. 

 

 

Figura 5.2.6-2. Foto de maciço rochoso verticalizado evidenciando o desplacamento. 
Município de Ilhabela. Coordenadas UTM: 464.213mE; 7.371.427mN. 

 

As áreas em relevo associados a depósitos de Tálus e/ou colúvios estão situadas 

junto ao sopé das escarpas, na transição para as baixadas, e podem ser enquadradas 

como de maior suscetibilidade a processos de rastejo e escorregamentos se houver a 
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atuação antrópica. A desestabilização desses corpos ocorre através de ações de 

corte/aterro, infiltração de água ou sobrepeso. Também podem sofrer desestabilização 

através de escorregamento em áreas a montante. 

Nesses terrenos são frequentes os processos de erosão laminar, sulcos e ravinas 

além de rastejo e escorregamento, secundariamente pode acontecer processos de 

queda de blocos e desplacamento principalmente nos Morros e Morrotes litorâneos. 

A Figura 5.2.6-3 mostra área situada no relevo de Morros e Morrotes litorâneos com a 

presença de focos de erosão laminar e em sulcos. 

 

Figura 5.2.6-3. Foto em área de Morros e Morrotes litorâneos apresentando 
processos erosivos laminar e em sulcos.Praia do Guaecá. Município 
de São Sebastião. Coordenadas UTM: 454.542mE; 7.364.765mN. 

 

5.2.6.2 Subsidências 

Genericamente, o termo subsidência engloba também fenômenos como recalques e 

desabamentos (subtipos). As subsidências propriamente ditas são a expressão, em 

superfície do efeito do adensamento ou afundamento de camadas, consequência da 

remoção de alguma fase sólida, líquida ou gasosa do substrato que pode ser 

decorrente de processos naturais ou da atividade humana. Entre as causas geradoras 

podem ser citadas: ação erosiva e bombeamento das águas subterrâneas, ação de 

vibrações sobre sedimentos inconsolidados e etc. (Guidicini & Nieble, 1984). 
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Os recalques são definidos como sendo movimentos verticais de uma estrutura 

provocados pelo próprio peso ou pela deformação do subsolo por outro agente. Os 

recalques são diferenciados das subsidências propriamente ditas por envolverem 

áreas substancialmente menores e pelo fato das áreas de subsidência não serem 

necessariamente portadoras de edificações capazes de provocar deformações 

verticais (Guidicini & Nieble, op. cit.). 

 

Áreas de com maior suscetibilidade a subsidências 

Nessas áreas estão inclusos os terrenos associados às planícies flúvio-marinhas onde 

ocorrem sedimentos aluviais continentais quaternários, principalmente finos, saturados 

e de baixa consistência. Incluem-se ainda nessas áreas os locais de mangue. 

Nessas áreas podem ocorrer solos moles de baixa capacidade de carga, sujeitos a 

deformações e com resistências variáveis com o tempo. O comportamento dessas 

materiais quando submetidos a carga pode ser diferente a curto e a longo prazo. 

Essas áreas em geral apresentam o nível freático próximo da superfície. 

Também pode ser incluso como área de maior suscetibilidade a subsidência, 

especificamente para a possibilidade de ocorrência de recalques, a área do Canal de 

São Sebastião, local de implantação do novo píer do Terminal Aquaviário de São 

Sebastião Almirante Barroso (TASSE). 

A investigação geotécnica efetuada pela empresa Contemat, contratada pela 

Petrobras – Petróleo Brasileiro S.A., no leito e subsolo do Canal de São Sebastião, 

através de sondagens a percussão, ensaios de penetração padronizado (SPT – 

Standard Penetration Test), além de ensaios granulométricos, limites físicos (liquidez e 

de plasticidade), umidade natural e densidade dos grãos, identificou a ocorrência de 

diferentes estratos com características distintas. 

As quarenta e quatro sondagens efetuadas quase todas atingindo a profundidade de 

40m – apenas as sondagens SPM 30 e SPM 39 atingiram profundidades de 30,45m e 

32,45m, respectivamente – mostram estratos com granulometria variável, argila e 
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areia, com componentes de silte e pedregulho, além de bioclastos, valvas e outros 

materiais orgânicos. Essa variabilidade de materiais e o resultado dos ensaios 

efetuados, particularmente o ensaio de penetração padronizado, configuram-se como 

indicativo da possibilidade de ocorrência de recalques, em função das diferentes 

capacidades de carga desses materiais, obviamente dependendo da carga a ser 

aplicada. 

Áreas com menor suscetibilidade a subsidências 

Essas áreas estão associadas aos terrenos com depósitos de tálus e/ou colúvios junto 

ao sopé das escarpas. O material de fundação pode apresentar baixas a médias 

condições de suporte, entretanto pode ocorrer uma ruptura generalizada do talude 

com a superestrutura quando as obras se localizarem em encostas mais íngremes. Os 

solos nessas áreas podem apresentar um caráter colapsível com a inundação como 

em casos de ruptura de canalizações, podendo ocasionar deformações nas 

edificações. Também estão incluídos nestas áreas os depósitos marinhos. 

 

5.2.6.3 Inundações e Enchentes 

Souza (2005) apresenta um estudo sobre a suscetibilidade morfométrica ao 

desenvolvimento de inundações em áreas costeiras, na qual está inclusa a área em 

estudo deste trabalho. Para tanto, a autora emprega o termo suscetibilidade 

morfométrica para definir a parcela de responsabilidade do comportamento geométrico 

das bacias no desencadeamento de inundações. Salienta, entretanto, que os fatores 

condicionantes de inundações e enchentes em regiões costeiras são de origem 

natural e/ou antrópica. Os condicionantes naturais são divididos em: climático-

meteorológicos, geológico-geomorfológico, flúvio-hidrológicos e oceanográficos. Os 

condicionantes antrópicos resultam de intervenções humanas diretas ou indiretas nas 

bacias de drenagem. 

Para a sua análise Souza (op. cit.) utiliza os seguintes parâmetros morfométricos: 

ordem hierárquica, forma da bacia, fator forma, comprimento do canal principal, área 
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da bacia, área da bacia na encosta, área da bacia na planície costeira, perímetro da 

bacia, frequência de canais totais na encosta e na planície costeira, frequência de 

canais de 1ª ordem, declividade média do canal principal, densidade hidrográfica total 

na encosta e na planície costeira e densidade de confluências total na encosta e na 

planície costeira. 

Com base nestes parâmetros morfométricos, Souza (op. cit.) classificou as bacias do 

Litoral Norte quanto ao grau de suscetibilidade ao desenvolvimento de 

inundações/enchentes como alta, média e baixa. Entretanto, na área em estudo, as 

bacias enquadram-se em: 

 Alta Suscetibilidade: Perequê (Ilhabela); São Francisco, Guaecá (São Sebastião); 

 Baixa Suscetibilidade: Centro (São Sebastião). 

 

5.2.6.4 Erosão Costeira 

As zonas costeiras de todo o mundo têm como um de seus principais problemas a 

ocorrência de processos erosivos, que inclui a erosão das praias e demais ambientes 

naturais e antrópicos existentes na linha de costa. As causas desses processos estão 

associadas a fatores de origem natural e ações de natureza antrópica. O Quadro 

5.2.6-1 apresenta as causas da erosão costeira no Brasil segundo Souza (2009). 

Segundo essa autora, os fatores de n° 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19 e 20 do 

Quadro 5.2.6-1 são os mais importantes como causa da erosão costeira no Brasil. 
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Quadro 5.2.6-1. Causas naturais e antrópicas da erosão costeira no Brasil 

CAUSAS NATURAIS DA EROSÃO COSTEIRA CAUSAS ANTRÓPICAS DA EROSÃO 
COSTEIRA 

1 Dinâmica de circulação costeira: 
presença de zonas de barlamar ou 
centros de divergência de células de 
deriva litorânea em determinados locais 
mais ou menos fixos da linha de costa 
(efeito “foco estável”). 

7 Inversões na deriva litorânea resultante, 
causada por fenômenos climáticos – 
meteorológicos intensos: sistemas 
frontais, ciclones extratropicais e a 
atuação intensa do “El Niño / ENSO” 

14 Urbanização da orla, com destruição de 
dunas e/ou impermeabilização de 
terraços marinhos holocênicos e eventual 
ocupação da pós-praia. 

2 Morfodinâmica praial: praias 
intermediárias têm maior mobilidade e 
suscetibilidade à erosão costeira, 
seguidas das reflexivas de alta energia, 
dissipativas de baixa energia e 
ultradissipativas. 

8 Elevações do nível relativo do mar de 
curto período devido a efeitos 
combinados da atuação de sistemas 
frontais e ciclones extratropicais, marés 
astronômicas de sizígia e elevações 
sazonais do NM, resultando nos mesmos 
processos da elevação de NM de longo 
período. 

15 Implantação de estruturas rígidas ou 
flexíveis, paralelas ou transversais a linha 
de costa: espigões, molhes de pedra, 
enrocamentos, píers, quebramares, 
muros, etc., para “proteção costeira” ou 
contenção/mitigação de processos 
erosivos costeiros ou outros fins; canais 
de drenagem artificiais.  

3 Aporte sedimentar atual naturalmente 
ineficiente ou ausência de fontes de 
areias. 

9 Efeitos atuais da elevação do nível 
relativo do mar durante o último século 
em taxas de até 30cm: forte erosão com 
retrogradação da linha de costa. 

16 Armadilhas de sedimentos associadas à 
implantação de estruturas artificiais, 
devido à interrupção de células de deriva 
litorânea e formação de pequenas 
células. 

4 Fisiografia Costeira: irregularidades na 
linha de costa (mudanças bruscas na 
orientação, promontórios rochosos e 
cabos inconsolidados) dispersando as 
correntes e sedimentos para o largo: 
praias que recebem maior impacto de 
ondas de maior energia. 

10 Efeitos secundários da elevação de nível 
do mar de longo período: Regra de Bruun 
e migração do perfil praial rumo ao 
continente. 

17 Retirada de areia de praia por mineração 
e/ou limpeza pública, resultando em 
déficit sedimentar na praia e/ou praias 
vizinhas. 

5 Presença de amplas zonas de transporte 
ou trânsito de sedimentos (by-pass), 
contribuindo para a não permanência dos 
sedimentos em certos segmentos de 
praia. 

11 Evolução quaternária das planícies 
costeiras: balanço sedimentar de longo 
prazo negativo e dinâmica e circulação 
costeira atuante na época. 

18 Mineração de areias fluviais e 
desassoreamento de desembocaduras; 
dragagens em canais de maré e na 
plataforma continental; diminuição/perda 
das fontes de sedimentos para as praias. 

6 Armadilhas de sedimentos e migração 
lateral: desembocaduras fluviais ou 

12 Balanço sedimentar atual negativo 
originado por processos naturais 

19 Conversão de terrenos naturais da 
planície costeira em áreas urbanas 
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CAUSAS NATURAIS DA EROSÃO COSTEIRA CAUSAS ANTRÓPICAS DA EROSÃO 
COSTEIRA 

canais de maré; efeito “molhe hidráulico”; 
depósitos de sobrelavagem; obstáculos 
fora da praia (barras arenosas, ilhas, 
parceis, arenitos de praia e recifes). 

individuais ou combinados. (manguezais, planícies fluviais e 
lagunares, pântanos e áreas inundadas) 
provocando impermeabilização dos 
terrenos e mudanças no padrão de 
drenagem costeira (perda de fontes de 
sedimentos). 

  13 Fatores Tectônicos: subsidências e 
soerguimentos da planície costeira. 

20 Balanço sedimentar atual negativo 
decorrente de intervenções antrópicas. 

Fonte: Souza et al., 2005; Souza, 2009 apud Souza, 2009, p. 24 
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O Quadro 5.2.6-2 apresenta os indicadores da erosão costeira e o Quadro 5.2.6-3 

apresenta a proposta de classificação de risco elaborada por Souza & Suguio (2003, 

apud Souza, 2009, p. 25). Souza (2009) apresentou um mapa de risco à erosão 

costeira para o estado de São Paulo, gerado a partir de uma matriz de classificação de 

risco à erosão costeira. Essa matriz tem por base a presença de indicadores da 

erosão costeira e na sua distribuição ao longo da praia.     

Quadro 5.2.6-2. Indicadores de erosão costeira monitorados nas praias do Estado de São Paulo 

I Pós-praia muito estreita ou inexistente devido à inundação pelas preamares de sizígia (praias 
urbanizadas ou não). 

II Retrogradação geral da linha de costa nas últimas décadas, com franca diminuição da largura da 
praia, em toda a sua extensão ou mais acentuadamente em determinados locais dela (praias 
urbanizadas ou não). 

III Erosão progressiva de depósitos marinhos e/ou eólicos pleistocênicos a atuais que bordejam as 
praias, em toda a sua extensão ou mais acentuadamente em determinados locais dela (praias 
urbanizadas ou não). 

IV Intensa erosão de depósitos marinhos e/ou eólicos pleistocênicos a atuais que bordejam as 
praias, provocando o desenvolvimento de falésias com alturas de até dezenas de metros (praias 
urbanizadas ou não). 

V Destruição de faixas frontais de vegetação de “restinga” ou de manguezal e/ou presença de 
raízes e troncos em posição de vida soterrados na praia, causados pela erosão acentuada ou o 
soterramento da vegetação devido à retrogradação/migração da linha de costa sobre o 
continente. 

VI Exumação e erosão de depósitos paleolagunares, turfeiras, arenitos de praia, depósitos 
marinhos holocênicos e pleistocênicos, ou embasamento sobre o estirâncio e/ou a face 
litorâneas atuais, devido à remoção das areias praiais por erosão costeira e déficit sedimentar 
extremamente negativo (praias urbanizadas ou não). 

VII Frequente exposição de “terraços ou falésias artificiais”, apresentando pacotes de espessura até 
métrica de camadas sucessivas de aterro erodido e soterrado por camadas de areias 
praiais/eólicas, no contato entre a praia e a área urbanizada. 

VIII Destruição de estruturas artificiais construídas sobre os depósitos marinhos ou eólicos 
holocênicos, a pós-praia, o estirâncio, as faces praial e litorânea, a zona de surfe/arrebentação 
e/ou ao largo. 

IX Retomada erosiva de antigas plataformas de abrasão marinha, elevadas de +2 a +6m. formadas 
sobre rochas do embasamento ígneo-metamórfico pré-cambriano a mesozóico, em épocas em 
que o nível do mar encontrava-se acima do atual, durante o Holoceno e o final do Pleistoceno 
(praias urbanizadas ou não). 

X Presença de concentrações de minerais pesados em determinados trechos da praia, em 
associação com outros indicadores erosivos (praias urbanizadas ou não). 

XI Desenvolvimento de embaiamentos formados pela presença de correntes de retorno 
concentradas e de zona de barlamar ou centros de divergência de células de deriva litorânea 
localizados em local(is) mais ou menos fixo(s) da linha de costa. 

Fonte: Souza, 1997, 2001; Souza & Suguio, 2003, apud Souza, 2009, p. 26 
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Quadro 5.2.6-3. Matriz de classificação de risco à erosão costeira  

Número total de 
indicadores de erosão 
costeira 

Distribuição espacial na praia 

> 60% 41 -60% 21 – 40% <20% 

10 a-11 Risco Muito Alto Risco Muito Alto Risco Alto Risco Alto 

7 a 9 Risco Muito Alto Risco Alto Risco Médio Risco Médio 

4 a 6 Risco Alto Risco Médio Risco Médio Risco Baixo 

1 a 3 Risco Médio Risco Médio Risco Baixo Risco Baixo 

0 Risco Muito Baixo 
Fonte: Souza & Suguio, 2003, apud Souza, 2009, p. 27 

 

A formação dessa matriz está baseada em conceitos de risco ambiental e nos 

pressupostos de que, sob a condição de elevação do nível do mar, como na 

atualidade, todas as praias do planeta estão, no mínimo, sob risco muito baixo de 

erosão costeira (Bruun, 1962, apud Souza, 2009, p. 25), e que a erosão costeira deixa 

indicadores na linha de costa que podem ser facilmente identificados e monitorados 

(Souza, 2009). 

Verifica-se por esse mapa de risco que praias situadas na área de estudo são 

classificadas com o seguinte grau de risco apresentado no Quadro 5.2.6-4. 

 

Quadro 5.2.6-4. Classificação de risco de praias situadas na área de estudo, segundo Souza e Suguio  

NOME DA PRAIA MUNICÍPIO RISCO 

Cigarras São Sebastião Baixo 

São Francisco São Sebastião Muito Alto 

Pontal da Cruz São Sebastião Muito Alto 

Cidade São Sebastião Alto 

Conchas São Sebastião Alto 

Balneário São Sebastião Alto 

Barequeçaba São Sebastião Alto 

Guaecá São Sebastião Médio 

Armação Ilhabela Baixo 

Barreiros Ilhabela Médio 

Perequê Ilhabela Muito Alto 

Praia Grande Ilhabela Baixo 

Curral Ilhabela Alto 
Fonte: Souza & Suguio, 2003, apud Souza, 2009, p. 27 

Pelo Quadro 5.2.6-4 observa-se que a variação de risco à erosão nas praias 

analisadas por Souza (2009) e localizadas na área de estudo apresentam todo o 

espectro da classificação: baixo a muito alto. 
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Considerando esta avaliação de risco e as causas antrópicas potencializadoras dessa 

erosão, foram conduzidos estudos na área do empreendimento pela empresa ASA 

(2010), que se encontram em anexo. Esses estudos sugerem que essa intervenção 

(implantação do píer) não traz consequências significativas à região, apesar de haver 

alterações na geomorfologia de fundo através de processos de erosão/deposição. O 

resultado da avaliação efetuada, ou seja, sem e como a implantação do novo píer 

mostrou que as alterações batimétricas na região (a somatória da erosão e da 

deposição) é inferior a 5 cm ao final de um ano e que, localizadamente (sob o novo 

píer), há um aumento na taxa atual de erosão e/ou deposição de aproximadamente 15 

cm/ano. O estudo evidencia ainda, em suas considerações finais, que essa 

intervenção (implementação do novo píer) não altera de maneira significativa a 

circulação hidrodinâmica local, ficando restrita às proximidades do empreendimento, e 

cuja causa é a presença das pilastras de sustentação do Terminal, que introduz 

obstáculos a hidrodinâmica local.  

 

5.2.7  Pedologia 

Neste trabalho, os solos foram classificados segundo o Sistema Brasileiro de 

Classificação de Solos (Santos et al., 2006) até o 1º ou 2º nível categórico. 

O mapeamento de solos foi elaborado a partir de unidades de mapeamento que 

podem ser formadas por uma ou mais unidades taxonômicas. Quando formada por 

uma única unidade taxonômica principal (dominante), tem-se uma unidade de 

mapeamento simples, que pode apresentar inclusões de outras unidades taxonômicas 

ou variações da unidade taxonômica principal. Inclusões são áreas menores de outras 

unidades taxonômicas que ocorrem dentro da unidade de mapeamento e que não são 

mapeáveis na escala utilizada. Quando formada por duas ou mais unidades 

taxonômicas foi utilizada como unidade de mapeamento a associação (grupamento de 

duas ou mais unidades taxonômicas distintas que ocorrem associadas 
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geograficamente segundo um padrão bem definido, ocupando diferentes posições na 

paisagem). 

Associando a compartimentação geomorfológica adotada com as unidades de 

mapeamento de solos temos na Serrania Costeira, as unidades taxonômicas: 

Cambissolos Háplicos, Neossolos Litólicos, Latossolos Vermelho-Amarelo e 

Neossolos Regolíticos e nas Baixadas Litorâneas as unidades taxonômicas: 

Neossolos Quartzarênicos e os Espodossolos.  

O Mapa 5.2-4 – Pedologia, (anevo V), apresenta o Mapa Pedológico da área de 

estudo. 

 

5.2.7.1 Unidade de Mapeamento CX: Associação Cambissolos com Neossolos 
Litólicos e Latossolos Vermelho - Amarelo  

Esta unidade, presente na Serrania Costeira, foi mapeada na região como 

Cambissolos Háplicos por Oliveira (1999). 

Os Cambissolos são um grupamento de solos pouco desenvolvidos constituídos por 

material mineral com horizonte B incipiente (Bi). O horizonte Bi é um horizonte 

diagnóstico em sequência a horizonte superficial de qualquer natureza, inclusive o 

horizonte A chernozêmico, quando o B incipiente deverá apresentar argila de atividade 

baixa e, ou saturação por bases baixa. Apresenta pedogênese pouco avançada 

evidenciada pelo desenvolvimento da estrutura do solo, alteração do material de 

origem expressa pela quase ausência da estrutura da rocha ou da estratificação dos 

sedimentos (Santos et al. 2006). 

Esse grupo de solos possui severas restrições quanto ao uso agrícola e os situados 

em terrenos escarpados possuem também severas limitações ao uso pastoril e 

florestal devido a sua elevada capacidade de degradação. Apresentam ainda elevada 

erodibilidade e forte a muito forte limitação à trafegabilidade, que é ainda penalizada 

pelos afloramentos de rochas e pela presença de Neossolos Litólicos. São ainda 
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pobres em nutrientes e ácidos, apresentando elevados teores de Al+³ trocável 

(Oliveira, 1999). 

Os Neossolos Litólicos são solos rasos, com horizonte A ou hístico assentes 

diretamente sobre um horizonte C ou Cr ou sobre material com 90% (por volume) ou 

mais de sua massa constituída por fragmentos de rocha com diâmetro maior que 

2mm, que apresentam um contato lítico típico ou fragmentário dentro de 50 cm da 

superfície do solo (Santos et al., 2006). Sua reduzida profundidade efetiva limita seu 

uso com agricultura devido ao pouco volume de terra disponível para o ancoramento 

das plantas e para a retenção de umidade. Ocorrem em relevo forte ondulado ou 

montanhoso sendo muito suscetíveis à erosão e apresentam limitações à 

trafegabilidade (Oliveira, 1999). 

Os Latossolos Vermelho-Amarelos são solos minerais geralmente espessos 

apresentando horizonte B latossólico imediatamente abaixo de qualquer tipo de 

horizonte A, dentro de 200cm da superfície do solo ou dentro de 300cm, se o 

horizonte A apresenta mais que 150cm de (Santos et al., 2006). Sua cor pode variar 

entre tons mais avermelhados e tons mais amarelados, a textura é diversificas e a 

estrutura é, em geral, muito pequena, do tipo granular. Geralmente, os Latossolos são 

os mais adequados à agricultura extensiva no Estado de São Paulo devido a 

permitirem o uso intensivo das máquinas agrícolas, exceção daqueles situados nas 

regiões serranas (Oliveira, 1999). Este caso é encontrado na área de estudo onde 

esse grupamento de solos situa-se em áreas da Serrania Costeira em declividades 

médias a baixas. 

Nessa unidade de mapeamento ainda estão presentes afloramentos de rocha em 

forma de lajeados e matacões. 

5.2.7.2 Unidade de Mapeamento E: Associação Espodossolos e Neossolos 
quartzarênicos 

Os Espodossolos são solos constituídos por material mineral, com horizonte B 

espódico abaixo de horizonte E ou A, dentro de 200cm da superfície do solo. O 
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horizonte B espódico é um horizonte mineral diagnóstico que apresenta acumulação 

iluvial de matéria orgânica e compostos de alumínio, com presença ou não de ferro 

iluvial. São solos cuja profundidade é bastante variável, havendo constatações de 

horizonte E com três a quatro metros de espessura. São solos muito pobres, 

moderada a fortemente ácidos, normalmente com saturação por bases baixa, podem 

ocorrer altos teores de alumínio extraível (Santos et al., 2006) 

A fração areia dos Espodossolos é constituída predominantemente por quartzo, 

sendo, portanto, desprovidos de minerais primários intemperizados e 

consequentemente de reservas minerais em nutrientes. A pobreza em nutrientes torna 

necessário a aplicação de insumos para que produções satisfatórias sejam possíveis. 

Entretanto, devido ao seu poder tampão baixo, devem ser efetuadas parceladamente 

de forma a minimizar as perdas e evitar saturação do complexo sortivo. Sua textura 

grosseira determina baixa capacidade de retenção de água, que é minimizada pelo 

regime hídrico bastante úmido da região litorânea ao longo do ano (Oliveira, 1999). 

Os Neossolos Quartzarênicos são solos em vias de formação, seja pela reduzida 

atuação dos processos pedogenéticos ou por características inerentes ao material 

originário. São solos sem contato lítico dentro de 50cm de profundidade, com 

sequência de horizontes A – C, porém apresentando textura areia ou areia franca em 

todos os horizontes até, no mínimo, a profundidade de 150cm a partir da superfície do 

solo ou até um contato lítico. Esses solos são essencialmente quartzosos, tendo nas 

frações areia grossa e areia fina 95% ou mais de quartzo, calcedônia e opala e, 

praticamente, ausência de minerais primários alteráveis (menos resistente ao 

intemperismo) (Santos et al., 2006). 

A pobreza em nutrientes desses solos determina a necessidade de aplicação de 

insumos para que sejam possíveis produções satisfatórias. Porém, devido ao baixo 

poder tampão, as aplicações de insumos devem se feitas parceladamente de forma a 

minimizar as perdas e evitar a saturação do complexo sortivo. Devido a sua textura 

grosseira, esses solos são muito porosos e com elevada permeabilidade. Durante 
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período seco, podem apresentar limitações quanto à trafegabilidade. Podem ser 

usados como fonte de areia para construções (Oliveira, 1999).  Incluso nessa unidade 

de mapeamento é necessário destacar na área em estudo a presença dos chamados 

solos de mangue.  O termo “solos de mangue” foi usado no mapa do Ribeira de 

Iguape (Lepsch et al., 1988) para designar unidade de mapeamento formada por solos 

indiscriminados em áreas de mangue, de difícil penetração. Esses solos 

correspondem aos Gleissolos Tiomórficos e Gleissolos Sálicos do Sistema de 

Classificação de Solos (Embrapa, 1999) (Oliveira, 1999). No atual Sistema de 

Classificação de Solos (Santos et al., 2006) permanece a mesma classificação 

anterior.  Os solos de mangue encontram-se quase totalmente cobertos pela 

vegetação natural de mangue, estando sujeitos ao movimento das marés. Não são 

usados com agricultura devido ao excesso de água e de sais. A existência de material 

sulfídrico nesses solos é comum e, quando drenados, apresentam elevada acidez (pH 

em água <3,5). Em função desses aspectos e por isso requererem grandes 

investimentos para o seu aproveitamento, devendo ser usados como área de reserva 

para a vida silvestre (Oliveira, 1999).  Esta unidade de mapeamento ocorre em áreas 

planas que normalmente encontram-se urbanizadas na área de estudo. 

 

5.2.7.3 Unidade de Mapeamento RR: Neossolos Regolíticos 

Os Neossolos Regolíticos são solos com contato lítico a uma profundidade maior que 

50cm e horizonte A sobrejacente a horizonte C ou Cr, admitindo horizonte Bi com 

menos de 10 cm de espessura. São solos pouco desenvolvidos, com 4% ou mais de 

minerais primários alteráveis na fração areia total e/ou no cascalho, ou 5% ou mais do 

volume da massa do horizonte C ou Cr, dentro de 150 cm de profundidade, 

apresentando fragmentos de rocha semi-intemperizada, saprólito ou fragmentos 

formados por restos da estrutura orientada da rocha (pseudomorfos) que originou o 

solo (Santos et al., 2006) 
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Esses solos ocorrem principalmente no contato entre as vertentes da Serrania 

Costeira e as Baixadas Litorâneas, nos Morros e Morrotes Litorâneos. 

 

5.2.8 Recursos Minerais 

O levantamento dos recursos minerais tem por objetivo realizar o inventário detalhado 

das áreas requeridas para mineração, dentro da área de estudo, a fim de evitar 

conflitos de interesse entre o empreendedor e os permissionários do bem mineral, 

antes da instalação do empreendimento.   

Para tanto, nesse inventário é realizado o levantamento da situação dos processos de 

licenciamento mineral em andamento junto ao DNPM – Departamento Nacional de 

Produção Mineral, situados na área de estudo. O levantamento é realizado através de 

consulta ao cadastro mineiro dessa entidade, sites http://www.sigmine.dnpm.gov.br e 

https://sistemas.dnpm.gov.br/SCM/extra/site/admin/pesquisarProcessos.aspx, de 

maneira a buscar as seguintes informações: nº do processo, unidade da federação, 

município, localidade e situação legal (fase do processo, titular da área (requerente), 

substância, superfície requerida em hectares). 

O Quadro 5.2.8-1 apresenta a relação dos processos minerários ativos na área de 

estudo em consulta realizada em 11.06.2010 e o Mapa 5.2-5 - Títulos Minerários, 

(anexo 5) mostra o polígono das autorizações e concessões minerárias ativas na área 

do empreendimento. 

 

Quadro 5.2.8-1. Processos minerários ativos no DNPM dentro da área de estudo. 

Processo Fase Atual Nome 
Substância 
Mineral 

Uso Município 

821.041/1980 
Concessão de 
Lavra 

Pedreira Krafer 
Ltda. 

Granito 
Não 
Informado 

São 
Sebastião 

820.206/1994 
Requerimento de 
Pesquisa 

Mineração e 
Comércio 
Hancock Ltda. 

Granito 
Ornamental 

Não 
Informado 

Ilhabela 

820.246/1997 
Requerimento de 
Pesquisa 

Leo Lombardi Água Mineral 
Não 
Informado 

São 
Sebastião 
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Processo Fase Atual Nome 
Substância 
Mineral 

Uso Município 

821.733/1998 Licenciamento 
Euclydes Cabrera 
Me 

Saibro 
Não 
Informado 

São 
Sebastião 

820.937/1999 
Requerimento de 
Pesquisa 

Mineração e 
Comércio 
Hancock Ltda. 

Granito 
Não 
Informado 

Ilhabela 

820.053/2001 
Requerimento de 
Pesquisa 

Eugênio Koslinski Charnoquito Industrial 
São 
Sebastião 

820.753/1983 
Requerimento de 
Autorização de 
Pesquisa 

Construtora e 
Mineração Santa 
Rita Ltda. 

Granito 
Ornamental 

Não 
Informado 

Ilhabela 

Processo Fase Atual Nome 
Substância 
Mineral 

Uso Município 

821.094/2002 Disponibilidade 
Mineração e 
Comércio 
Hancock Ltda. 

Argila / Saibro 
Construção 
Civil 

Ilhabela 

 

5.2.9 Sismologia 

O Brasil, por estar situado no interior da placa Sul-Americana, não está sujeito a 

grandes abalos sísmicos. Geralmente aqui, os sismos são de baixa a moderada 

magnitude afetando áreas restritas e são sentidos por um número limitado de 

pessoas, não causando danos significativos. Segundo Berrocal et al. (1984) o nível de 

sismicidade do Brasil não apresenta índices de risco alarmantes que possam 

representar situações de catástrofe, como nas regiões tipicamente sísmicas, para as 

quais devem ser tomadas medidas preventivas de caráter geral. Entretanto, Sykes 

(1978) observa que, mesmo no domínio intraplaca pode ocorrer eventos de grande 

magnitude pela reativação de zonas de fraquezas pré-existentes. 

A partir da expansão da rede sismográfica no país, na década de 70, passou-se a 

considerar definitivamente o nosso território como uma região sujeita à atividade 

sísmica. Pelos dados do IAG – Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências 

Atmosféricas da Universidade de São Paulo verifica-se uma grande concentração de 

sismos na região Nordeste, mais especificamente nos estados do Ceará e Rio Grande 

do Norte. É destaque ainda a grande concentração de sismos nas regiões do Pantanal 

Matogrossense, parte norte do estado de Mato Grosso e em torno de Manaus. Nota-
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se ainda no Acre uma área de sismos de grande profundidade, relacionados à placa 

de Nazca, que mergulha sob o continente (Machado & Assumpção, s/d). 

O Boletim Sísmico Brasileiro, catálogo do IAG – Instituto de Astronomia, Geofísica e 

Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo 

(http://moho.iag.usp.br/sismologia/boletim/boletim2000.txt, 

(http://moho.iag.usp.br/sismologia/boletim/boletim2001.txt), mostra registros de 

centenas de sismos tanto de relatos históricos quanto instrumentais desde 1720. 

Porém, a maior parte destes sismos não ultrapassa a magnitude 4,0, que 

normalmente causa poucos efeitos observáveis na superfície. Os maiores sismos do 

Brasil ocorreram em 1955: um na região de Porto dos Gaúchos, 370 km ao norte de 

Cuiabá (MT); e outro com epicentro no mar, a 300 km de Vitória (ES). Esses sismos 

apresentaram, respectivamente, magnitudes de 6,2 e 6,1 na escala Richter.  Os 

sismos que ocorrem no Brasil, embora não existam determinações hipocentrais muito 

precisas, devem ser de profundidade focal rasa (h<33km), geralmente localizados na 

crosta terrestre, característica esta dos sismos de regiões intraplaca. Em alguns casos 

pequenos eventos podem ocorrer nas camadas geológicas da ordem de centenas de 

metros da superfície, com efeitos sentidos a dezenas de quilômetros do epicentro. Os 

sismos induzidos por poços artesianos ocorrem também a profundidades muito rasas 

(centenas de metros), enquanto que os sismos induzidos por reservatórios podem 

alcançar profundidades focais de alguns poucos quilômetros, e, dependendo da 

magnitude, podem ser sentidos a dezenas de quilômetros do epicentro (Berrocal et al., 

1984).  Os sismos que são sentidos em áreas muito extensas, com raio da ordem de 

centenas de quilômetros devem ter profundidades focais entre 10 e 30 km, mas ainda 

dentro da crosta terrestre. Os sismos com foco profundo (h>300km) como os que 

ocorrem no Acre, pertencem ao tectonismo profundo causado pela interação das 

placas Sulamericana e de Nazca e normalmente não produzem grandes efeitos sobre 

a superfície terrestre, muito embora alguns deles sejam sentidos com pequenas 

intensidades (Berrocal, op. cit.). 
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5.2.9.1 Região Sudeste Brasileira 

A Região Sudeste Brasileira, onde está localizado o empreendimento, é composta 

pela Região Sismotectônica do Sudeste e pela Região Sismotectônica Oceânica do 

Sudeste, de acordo com Berrocal et al. (1984). Salienta o autor, entretanto, que esta é 

uma regionalização preliminar.  A Região Sismotectônica do Sudeste está constituída 

pela faixa de Dobramentos Brasilianos que ocupa a parte sul-oriental do Sudeste 

Brasileiro e que se estende até o litoral dos estados do Paraná e Santa Catarina. A 

atividade sísmica nesta região inclui os eventos que ocorrem desde o sul da Bahia 

(Ibicaraí) até o litoral sul de Santa Catarina (Tubarão), assim como eventos que 

ocorrem no limite da faixa de Dobramentos com a Bacia do Paraná e o Cráton do São 

Francisco. É a região que apresenta maior número de eventos conhecidos devido, em 

parte, a maior concentração populacional e ao maior número de estações 

sismográficas instaladas nos últimos anos (Berrocal et al., 1984).  A Região 

Sismotectônica Oceânica do Sudeste está compreendida pelas Bacias de Santos e 

Campos e a porção ocidental dos lineamentos do Atlântico Sul (Vitória-Trindade, Rio 

de Janeiro, Florianópolis e Porto Alegre), e localizada frente ao Sudeste Brasileiro.  

Esta região caracteriza-se pela ocorrência de sismos de pequena magnitude, medidos 

por estações sismográficas ou oriundos de registros históricos. Os sismos de maior 

magnitude são raros e apenas um evento maior que 6 graus (ocorrido na Cadeia 

Vitória – Trindade, na Margem Continental e outro maior que 5 (em Mogi Guaçu, SP) 

foram registrados. Treze registros aparecem entre 4 e 5 graus. 

Apesar do baixo nível de sismicidade na plataforma sudeste, a Figura 5.2.9-1 mostra 

que a distribuição dos epicentros não é uniforme e podem ser identificadas grandes 

áreas assísmicas. Nessa Figura é apresentado na parte superior (a), o catálogo (com 

todos os dados compilados de Berrocal et al. 1984, e dos Boletins Sísmicos Brasileiros 

publicados na Revista Brasileira de Geofísica, 1983 a 1996, vols 1 (2) a 14 (1)) 

(Assumpção et al., 1997). A fim de depurar esses dados para eliminar eventos 

resultantes da alta densidade populacional ou de um grande número de estações 
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sismográficas em áreas específicas, Assumpção et al. (1997, 2004.) apresentam na 

parte (b) da Figura 5.2.9-1, o catálogo uniforme com epicentros selecionados de 

acordo com a magnitude e o ano de ocorrência conforme a . Para exemplificar a 

interferência na interpretação que existe em se considerar o catálogo com todos os 

dados, Assumpção et al. (1997) comentam que os eventos sísmicos anteriores a 1900 

somente aparecem na região entre as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, onde a 

densidade era maior e a percepção dos tremores sentido pela população era 

registrado em livros e jornais. Também comentam que na final da década de 1970 e 

início da década de 1980 muitas estações sismográficas foram instaladas em áreas de 

reservatórios nos estados de Minas Gerais e São Paulo, possibilitando que eventos de 

magnitude tão pequena quanto 2 fossem locados ao sul de Minas ou no nordeste de 

São Paulo. Todavia, pequenos eventos sísmicos ocorridos na plataforma continental, 

longe de estações sismográficas, permaneceram totalmente não detectados. 

Quadro 5.2.9-1 - Critérios para os limites de seleção de sismos para o catálogo uniforme. 

Ano Magnitude Observação 

1940 6.0 Rede sismográfica mundial 

1962 5.0 
Início da rede do World Wide Seismogrphic System pelo U.S. Geological 
Survey 

1968 4.5 Início do South American Array System em Brasília 

1980 3.2 
Instalação de várias estações de monitoramento de barragem na região 
Sudeste do Brasil 

1990 2.8 Aumento de estações regionais na região Sudeste do Brasil 
Fonte: Assumpção et al. (1997). 

 

Com base nesses dados, Assumpção et al. (1997) delimitaram duas áreas sísmicas 

principais na região sudeste: a plataforma continental e a parte sul da Faixa Brasília e 

Cráton do São Francisco. A área montanhosa das Serras do Mar e da Mantiqueira (na 

Faixa Ribeira) e a Bacia do Paraná são muito menos ativas sismicamente, dizem os 

autores. Na Serra do Mar está localizada a área de estudo. 
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Figura 5.2.9-1. Sismicidade do Sudeste Brasileiro, segundo Assumpção et al. (1997). Em (a) catálogo 

com todos os dados compilados. Em (b) catálogo uniforme com epicentros 
selecionados de acordo com a magnitude e ano de ocorrência conforme o Quadro 
5.2.9-2. Obs.: BP - Bacia do Paraná; SFC - Cráton do São Francisco (SFC); BB - Faixa 
de dobramentos Brasília e RB - Faixa Costeira de dobramentos Ribeira (RB). A linha 
pontilhada indica a batimetria de 200m. 
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Mesmo com menor atividade sísmica, segundo Assumpção et al. (1997), a área em 

estudo enquadra-se na Região Sismo-Tectônica 4 (região norte-nordeste de São 

Paulo e vale do rio Grande) de acordo com mapeamento constante em Mioto (1984). 

Esta Região Sismo-Tectônica está localizada na isossista IV (linha de mesma 

intensidade sísmica, de IV na escala Mercalli Modificada). Os abalos sísmicos de 

intensidade IV são sentidos por quase todas as pessoas dentro e fora das casas. Os 

objetos oscilam. Produzem vibrações parecidas com a passagem de caminhões 

pesados; ou sensação semelhante a uma boa pesada arremessada contra uma 

parede. Carros parados balançam. Janelas, pratos e portas movem-se acompanhados 

de ruídos. Copos tinem ao entrechocarem-se. Louças de barro chocam-se com 

barulho. Paredes e construções de madeira rangem quando a intensidade máxima é 

alcançada. 

 

5.2.9.2 Sismos Locais 

Numa região da ordem de cem quilômetros em torno da área do empreendimento 

foram registrados vários episódios sísmicos que, genericamente, são eventos de 

pequena magnitude. 

O Quadro 5.2.9-2 relaciona os eventos sísmicos ocorridos no entorno do 

empreendimento num raio de 100km, portanto englobando apenas o estado de São 

Paulo, com base em dados do disponibilizados pelo IAG/USP - Instituto de 

Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP – Universidade de São Paulo 

(http://www.sismo.iag.usp.br/sismologia/boletim/boletim2000txt e 

http://www.sismo.iag.usp.br/sismologia/boletim/boletim2001p.txt).  A Figura 5.2.9-2 

apresenta o mapa de eventos sísmicos ocorridos no entorno da área de estudo com 

base em dados e software do IAG/USP - Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências 

Atmosféricas da Universidade de São Paulo 

(http://www.moho.iag.usp.br/i3geo/aplicmap/geral.htm?30776b9b51fc443e51c8eea053

90e386).    

http://www.sismo.iag.usp.br/sismologia/boletim/boletim2001p.txt
http://www.moho.iag.usp.br/i3geo/aplicmap/geral.htm?30776b9b51fc443e51c8eea05390e386
http://www.moho.iag.usp.br/i3geo/aplicmap/geral.htm?30776b9b51fc443e51c8eea05390e386
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Quadro 5.2.9-2. Relação de eventos sísmicos ocorrentes no entorno da área de estudo. 

Ano MMDD HHMMSS Lat. Long. Erro Prof. (km) Mag. T Cat. Io Local 

1967 0323 211215 -23.30 -45.60 20 0. 4.1 0 A 6 – 7 Cunha  

1977 1102 120000 -23.42 -45.60 0 0. 2.8 4 C 3 – 4 Paraibuna (induzido) 

1977 1104 000000 -23.42 -45.60 0 0. 3.1 5 C 4 Paraibuna (induzido) 

1977 1116 232000 -23.42 -45.60 0 0. 3.3 5 C 4 Paraibuna (induzido) 

1977 1123 000000 -23.42 -45.60 0 0. 0.0 -1 C - Paraibuna (induzido) 

1979 0323 032849 -23.30 -45.47 30 0. 2.7 5 I - São José dos Campos 

1979 0613 165245 -24.69 -45.73 15 0. 2.8 1 I - Plataforma Continental 

1979 1019 152500 -23.42 -45.60 0 0. 3.0 4 C 4 Paraibuna (induzido) 

1984 0118 224401 -23.33 -45.58 5 0. 2.5 1 I 2 Paraibuna 

1984 0630 113256 -23.35 -45.66 5 0. 2.7 1 I 3 Paraibuna 

1985 1217 122600 -23.17 -46.06 5 0. 3 1 A 5 – 6 Igaratá 

1987 1024 --- 0.00 0.00 0 0. 2.5 1 C 4 Paraibuna (Boletim  ???) 

1988 0830 125124 -23.37 -45.67 10 0. 2.7 1 I - Paraibuna 

1988 0902 175107 -23.37 -45.67 10 0. 2.6 1 I - Paraibuna 

1988 0903 014630 -23.37 -45.67 10 0. 2.4 1 I - Paraibuna 

1988 0903 034919 -23.37 -45.67 10 0. 2.0 1 I - Paraibuna 

1988 0906 070254 -23.36 -45.63 6 0. 2.0 1 I - Paraibuna 

1989 0106 190224 -23.37 -45.67 10 0. 2.3 1 I - Paraibuna 

1989 0118 233810 -23.37 -45.67 10 0. 2.5 1 I - Paraibuna 

1989 0203 193209 -23.28 -45.47 10 0. 2.8 1 I - Paraibuna 

1989 0705 032914 -23.37 -45.67 10 0. 2.8 1 I - Paraibuna 

1989 1212 145045 -23.37 -45.67 10 0. 2.0 1 I - Paraibuna 

1990 0901 154630 -23.17 -46.06 5 0 2.9 1 I - Igaratá 

1990 1209 075619 -23.38 -45.63 5 0. 2.0 1 I - Paraibuna 

1991 0225 110715 -23.40 -45.63 5 0. 2.3 1 I 3 – 4 Paraibuna 

1991 1115 131637 -23.94 -46.41 20 0. 2.7 1 I - São Vicente 

1992 0413 233109 -23.90 -45.37 50 0. 2.3 1 I - Ilhabela 

1992 0814 070818 -23.36 -45.64 0 0. 2.6 1 A 4 – 5 Paraibuna (induzido) 

1992 0814 070818 -23.36 -45.64 0 0. 2.6 1 A - Paraibuna (induzido) 

1993 0121 162106 -23.35 -45.65 2 0. 2.5 1 I 4 Paraibuna 

1993 0507 215505 -23.39 -45.62 2 0. 2.0 1 I 3 – 4 Paraibuna 

1994 0920 091753 -23.17 -46.11 2 2. 2.6 5 I - Igaratá 

1994 0920 091753 -23.17 -46.11 2 2. 2.6 5 I - Igaratá 
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Ano MMDD HHMMSS Lat. Long. Erro Prof. (km) Mag. T Cat. Io Local 

1995 0209 033031 -24.63 -45.69 80 0. 2.2 1 I - Plataforma Continental 

1995 0522 005624 -23.17 -46.15 2 0. 2.0 1 I 4 Igaratá 

1996 0421 025557 -23.96 -44.68 30 0. 2.2 1 I - Margem Continental 

1996 0628 024634 -22.94 -45.21 20 0. 2.4 1 I - Roseira 

1997 0317 012725 -24.10 -44.71 30 0. 2.7 5 I - Margem Continental 

1998 1105 081133 -23.15 -46.05 20 0. 2.6 1 I 4 – 5 Igaratá 

2000 1206 174711 -24.12 -44.80 20 0. 3.2 1 I - Margem Continental 

2001 0805 171905 -24.61 -45.26 50 0. 2.5 1 I - Margem Continental 

2002 0317 161119 -23.17 -46.10 10 0. 2.6 1 I - Igaratá 

2004 0628 195722 -23.87 -46.02 20 0. 2.1 1 I - Margem Continental 

2005 1011 202116 -24.05 -46.97 10 0. 2.0 1 I - Plataforma Continental 

2005 1031 153254 -24.60 -45.48 10 0. 2.2 1 I - Plataforma Continental 

2005 1031 153251 -24.66 -45.52 10 0. 2.0 1 I - Plataforma Continental 

2005 1115 185253 -24.11 -46.19 10 0. 2.2 1 I - Plataforma Continental 

2006 0103 194146 -24.12 -45.97 10 0. 2.1 1 I - Plataforma Continental 

2006 0103 185759 -24.12 -46.00 10 0. 2.1 1 I - Plataforma Continental 

2006 0106 185759 -24.12 46.00 10 0. 2.1 1 I - Plataforma Continental 

2006 0109 141924 -24.21 -45.82 10 0. 2.0 1 I - Plataforma Continental 

2006 0110 194849 -23.92 -46.03 10 0. 2.0 1 I - Plataforma Continental 

2006 0110 142616 -24.22 -45.97 10 0. 2.0 1 I - Plataforma Continental 

2006 0218 140320 -24.20 -46.25 10 0. 2.0 1 I - Plataforma Continental 

2006 0220 195412 -24.54 -45.79 10 0. 2.1 1 I - Plataforma Continental 

2006 0429 144140 -24.24 -46.15 10 0. 2.0 1 I - Plataforma Continental 

2006 0602 204452 -24.14 -46.13 10 0. 2.1 1 I - Plataforma Continental 

2006 0831 200801 -24.24 -46.17 10 0. 2.0 1 I - Plataforma Continental 

2006 1031 195535 -24.34 -46.26 10 0. 2.0 1 I - Plataforma Continental 

2006 1222 150559 -24.72 -45.51 10 0. 2.0 1 I - Plataforma Continental 

2007 0418 194918 -24.09 -46.18 20 0. 2.1 1 I - Plataforma Continental 

2007 0424 195216 -24.02 -46.17 20 0. 2.1 1 I - Plataforma Continental 

2008 0109 195453 -24.10 -45.93 10 0. 2.0 1 I - Plataforma Continental 

2008 0208 190514 -24.56 -44.89 20 0. 3.9 1 I - Plataforma Continental 

2008 0221 194543 -24.46 -45.86 10 0. 2.0 1 I - Plataforma Continental 

2008 0304 195555 -23.97 -46.24 10 0. 2.0 1 I - Próximo a Santos (Detonação 
?) 
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Ano MMDD HHMMSS Lat. Long. Erro Prof. (km) Mag. T Cat. Io Local 

2008 0312 144623 -23.91 -46.24 10 0. 2.0 1 I - Plataforma Continental 

2008 0402 152512 -24.02 -46.36 10 0. 2.2 1 I - Próximo a Santos 

2008 0408 155839 -24.30 -45.58 10 0. 2.0 1 I - Plataforma Continental 

2008 0531 173244 -24.65 -45.51 10 0. 2.4 1 I - Plataforma Continental 

2008 0606 143103 -23.98 -46.30 10 0. 2.0 1 I - Próximo a Santos (Detonação 
?) 

2008 0710 142800 -23.92 -46.40 10 0. 2.1 1 I - Próximo a Santos (Detonação 
?) 

2008 0715 135708 -24.26 -46.24 10 0. 2.1 1 I - Plataforma Continental 

2008 0811 201321 -23.98 -46.17 10 0. 2.0 1 I - Próximo a Santos (Detonação 
?) 

2008 0818 195842 -23.99 -46.21 10 0. 2.0 1 I - Próximo a Santos (Detonação 
?) 

2008 0825 153301 -24.20 -46.08 10 0. 2.1 1 I - Plataforma Continental 

2008 1215 193311 -24.05 -46.06 10 0. 2.3 1 I - Plataforma Continental 

2009 0907 0018 -23.45 -45.51 02 0. 3.3 1 I - Paraibuna 
Fonte: IAG/USP. 
Legenda: MMDD – Mês e dia de ocorrência (data em Hora Universal. 
HHMMSS  – hora de ocorrência (hora, minuto e segundo) em tempo universal (UT). Hora local = UT – 3 horas (Horário de verão não está considerado); 
Lat. e Long. - Latitude e Longitude do epicentro (graus e décimos de graus). 
Erro – Erro estimado para o epicentro, em km. O valor 0 significa ausência de informação. 
Prof. (km) – Profundidade em km. O valor 0 significa ausência de informação. 
Mag. – Magnitude Richter (escala “mb", baseada na onda P). 
 T – Tipo de cálculo de magnitude: 0 = mb telessísmica; 1 = magnitude regional brasileira (equivalente a mb telessísmica); 4 = magnitude estimada com 
base na máxima intensidade do epicentro. mag.  = 1.21 + 0.45 x Io; 5 = magnitude estimada por outros meios; -1 = sem dados para a magnitude. Obs.: 
magnitudes do tipo 0, 1 e 2 são mais confiáveis; magnitude do tipo 3 pode ser razoável; tipo 4 e 5 são pouco confiáveis, principalmente para sismos 
antigos. 
Cat = categoria de dados disponíveis: I = dados instrumentais; A = apenas dados macrossismicos (históricos) com área afetada bem conhecida; C = 
apenas dados macrossísmicos com área imprecisa. 
Io  = intensidade máxima observada, escala Mercalli-Modificada. 
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Figura 5.2.9-2. Mapa do entorno do empreendimento com localização do epicentro de eventos sísmicos, confeccionado e gerado a partir 
de dados e software do IAG/USP.  



 

Relatório Ambiental Preliminar 

Ampliação do Píer Petroleiro 

Terminal Aquaviário de São Sebastião 

Rev.: 00 

Página 118 de 301 

Data: 15-09-2011 

Cap.5.2.Meio Fisico 

 

___________________________________________________________________________________ 

Diagnóstico do Meio Físico                                                                                                     118 de 301 

Nas áreas de estudo não existe registro de eventos sísmicos, conforme pode ser visto 

pelo Quadro 5.2.9-2 e pela Figura 5.2.9-2. Entretanto, a cerca de 6km da área de 

estudo, na Ilha de São Sebastião, no município de Ilhabela, temos o evento sísmico 

mais próximo. Esse evento sísmico ocorrido em 13/04/1992 atingiu a magnitude 2.3 na 

escala Richter. 

Dentre os eventos sísmicos relacionados no Quadro 5.2.9-2 o de maior intensidade foi 

registrado em Cunha em 23/03/1967 que atingiu a magnitude de 4.1 e intensidade VI 

MM – VII MM. 

A intensidade VI MM, considerada forte, é sentido, o tremor, por todas as pessoas; 

muitas delas se apavoram e correm para fora de casa. As janelas, pratos e objetos de 

vidro quebram e objetos de enfeite, livros, etc. caem das estantes. Os quadros soltam-

se das paredes e os móveis saem dos lugares ou se viram. O reboco e as construções 

de má qualidade racham. Pequenos sinos de igrejas e colégios tocam. As árvores e 

arbustos agitam-se visivelmente ou lhes ouvem o farfalhar. 

Na intensidade VII MM as pessoas dificilmente mantêm-se em pé. O tremor é sentido 

por motoristas dirigindo carros. Os objetos suspensos vibram e móveis quebram-se. 

Ocorrem danos em construções de má qualidade, incluindo rachaduras. Chaminés 

frágeis quebram-se ao nível dos telhados. Ocorre queda de reboco, ladrilhos ou tijolos 

mal assentados, pedras telhas e cornijas (também parapeitos não reforçados e 

ornamentos arquitetônicos). Acontecem algumas rachaduras em construção comum e 

observam-se ondas em reservatório de água. As águas de rios e lagoas turvam-se 

com lama. Podem acontecer pequenos escorregamentos e cavidades ao longo de 

camadas arenosas e de cascalho. Grandes sinos tocam. Presença de danos em 

valetas ou canais de concreto para a irrigação. 
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5.2.9.3 Risco Sísmico 

A análise de risco sísmico através de métodos estatísticos foi feita pela primeira vez 

no Brasil por Assumpção (1983a), no tratamento dos sismos com magnitudes acima 

de mb >3,5, envolvendo área do sul, sudeste e leste. Como resultado obteve que: 

sismos com magnitude maior ou igual a 5 ocorrem a cada 40 anos; sismos maiores 

que 6, a cada 150 anos e terremotos com magnitude 7 ou maior devem ocorrer em 

média a cada 700 anos (Mioto, 1984). Prossegue Mioto (1984) dizendo que levando-

se em consideração a curva sugerida por Assumpção (1983a) as probabilidades de 

ocorrerem terremotos de grande magnitude diminuem, traduzindo-se em certa 

vantagem da análise de risco. Desta forma, segundo ele, ocorreria um sismo de 

magnitude maior que 5 a cada 35 anos, um de magnitude 6 a cada 200 anos e um 

terremoto de magnitude 7 ou maior a cada 6.000 anos. 

Assim, Mioto (op. cit.) estabelece uma abordagem estatística similar a de Assumpção, 

efetuando o tratamento estatístico dos dados de maneira diferenciada e com o 

enfoque de concentração de eventos ao longo das chamadas zonas sismogênicas. 

Neste estudo, o autor conclui que: 

 a probabilidade de que o maior sismo no período de 5 anos seja igual ou exceda III 

MM varia de 52,5 a 97,5%; o período de retorno da intensidade III é de 1 a 1,9 

anos; 

 a probabilidade de que o maior sismo no mesmo período de 5 anos seja igual ou 

exceda IV MM varia de 40 a 50%; o período de retorno da intensidade IV MM é de 

2 a 2,5 anos; 

 a probabilidade de que o maior sismo em período idêntico a 5 anos seja igual ou 

ultrapasse V MM varia de 15 a 37,5%; o período de retorno da intensidade V MM é 

de 2,7 a 6,7 anos; e 

 a probabilidade de que o maior sismos no período de 5 anos seja igual ou maior 

que VI MM varia de 2,5 a 12,5%; o período de retorno correspondente à 

intensidade VI MM é de 8 a 40 anos. 
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De acordo com Mioto (op. cit.) os valores de probabilidades são relativamente baixos e 

a qualificação da probabilidade baixa é um tanto difícil de ser realizada porque as 

zonas sismogênicas mostram períodos de atividade muito característicos e defasados 

no tempo. Como exemplo cita a zona sismogênica de Cunha (área onde está inserido 

o empreendimento) que de 1861 a 1967 (cerca de 100 anos), com ocorrência de um 

cismo a cada 18 anos (0,006 sismo/ano).  Com base nesse trabalho de risco sísmico 

efetuados por Mioto (1984), é possível enquadrar a área em estudo como inclusa na 

linha de contorno das intensidades sísmicas IV MM, ou seja, onde são raros os 

prejuízos em construções comuns. Nessa intensidade os abalos sísmicos são sentidos 

por quase todas as pessoas dentro e fora das casas. Os objetos oscilam. Produzem 

vibrações parecidas com a passagem de caminhões pesados; ou sensação 

semelhante a uma boa pesada arremessada contra uma parede. Carros parados 

balançam. Janelas, pratos e portas movem-se acompanhados de ruídos. Copos tinem 

ao entrechocarem-se. Louças de barro chocam-se com barulho. Paredes e 

construções de madeira rangem quando a intensidade máxima é alcançada. 

A essa intensidade, Mioto (op. cit.), correlaciona as acelerações no terreno a valores 

de 7 a 13cm/s² e 0.007 a 0.013g (de acordo com Gutenberg & Richter, 1942) e valores 

de 0.015 a 0.020 g (de acordo com Bolt, 1978). Para valores de velocidade 

encontramos 1 – 2 cm/s (de acordo com Bolt, 1978). Salienta entretanto o autor, que o 

emprego do mapa apresenta certas limitações, pois contém algumas imperfeições, 

decorrentes da falta de tratamento dos elementos geológicos, tectônicos, geotécnicos 

e sismológicos. Porém, observa que esses valores têm utilidade prática em algumas 

fases dos projetos: na fase de planejamento, pode ser útil na avaliação das 

acelerações ou velocidades que poderão estar sujeitas às obras em seu período 

estimado de uso; na fase de construção, não recomenda diretamente o uso pela 

referência de níveis de acelerações ou velocidades nos terrenos, pois este processo 

de análise é restrito ao domínio do microzoneamento sísmico; na fase de operação, 

poderá ser usado na avaliação da segurança das obras implantadas e em operação, 
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no sentido de melhor entender o comportamento das obras frente às solicitações 

sísmicas. 

Portanto, a partir dessas informações compiladas, pode-se admitir que o risco sísmico 

seja baixo para o empreendimento, apesar de a região apresentar uma quantidade 

expressiva de descontinuidades geológicas. Assim, não deve apresentar um risco 

maior para as instalações com especificações construtivas adequadas. Corroborando 

com a idéia de que os tremores sentidos não terão maior influência sobre o 

empreendimento, temos a existência de empreendimento similar ao proposto neste 

trabalho, ou seja, o Terminal Aquaviário de São Sebastião, antigo Terminal Almirante 

Barroso, que se encontra em atividade desde 1969. 

 

5.2.10 Águas Continentais Superficiais 

5.2.10.1 Hidrografia 

Os municípios de São Sebastião e Ilhabela encontram-se inseridos na Macro-região 

Hidrográfica do Atlântico Sudeste (Bacia 5 de acordo com o sistema estabelecido pela 

Agência Nacional de Águas - ANA). Além de São Paulo, ela também abrange os 

estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Paraná (Figura 5.2.10-1), 

com uma área que representa 2,5% do território nacional (214.629 km²). Esta região 

hidrográfica possui um elevado contingente populacional e uma grande importância 

para a economia nacional, devido ao seu diversificado parque industrial. A 

disponibilidade hídrica é de 1.109 m³/s, sendo a vazão média de 3.162 m³/s e a vazão 

específica igual a 14,7 L/s/km2 (ANA, 2011). 
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Fonte: ANA 

Figura 5.2.10-1. Regiões hidrogáficas brasileiras 

 

Em relação à divisão estadual, São Sebastião e Ilhabela fazem parte da Bacia 

Hidrográfica do Litoral Norte (Unidade de Gerenciamento dos Recursos Hídricos – 

UGRHI-3), na qual estão inseridos também os municípios de Ubatuba e 

Caraguatatuba (Figura 5.2.10-2). Esta bacia hidrográfica possui uma área de 

drenagem de 1.948 km2, sendo a vazão média de 107 m3/s e a vazão mínima de 27 
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m3/s (SÃO PAULO, 2006). A UGRHI-3 juntamente com as Bacias da Baixada Santista 

e de Ribeira de Iguapé/Litoral fazem parte do Recorte Hidrográfico SB-81 da Agência 

Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).  

 

 
Fonte: CBHLN, 2009 

Figura 5.2.10-2. Bacias hidrográficas do Estado de São Paulo 

 

A UGRHI-3 possui 34 sub-bacias, destas 11 pertencem ao município de São 

Sebastião, sendo que a sub-bacia do rio Juqueriquerê pertence tanto a São Sebastião 

quanto a Caraguatatuba, e oito sub-bacias pertencem ao município de Ilhabela 

(Figura 5.2.10-3, Tabela 5.2.10-1). 
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Fonte: CBH-LN, 2009 

Figura 5.2.10-3. Distribuição das sub-bacias da Bacia Hidrográfica do Litoral Norte  
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Tabela 5.2.10-1. Sub-bacias da Bacia Hidrográfica do Litoral Norte localizadas nos municípios de São 
Sebastião e Ilhabela 

Bacia 
Área de drenagem (km

2
) Q7, 10  

   (m
3
/s)* 

S
ã

o
 S

e
b
a

s
ti
ã

o
 

Rio São Francisco 16,8 0,06 

Rio São Sebastião 10,6 0,19 

Ribeirão Grande 18,1 0,31 

Pauba 21,9 0,21 

Rio Maresias 28,1 0,16 

Rio Grande 33,2 0,38 

Rio Camburi 36,2 0,54 

Rio Barra do Sal 24,1 0,33 

Rio Juquí 14,6 0,21 

Rio Una 120,8 1,72 

Rio Juqueriquerê** 419,8 2,79 

Il
h

a
b
e

la
 

Córrego do Jabaquara 18,9 0,11 

Córrego Bicuíba 13,1 0,08 

Córrego Ilhabela/Cachoeira 12,3 0,11 

Córrego Paquera/Cego 49,8 0,23 

Córrego São Pedro/São Sebastião/Frade 38,3 0,16 

Córrego Sepituba /Ipiranga/ Boneti/Enchovas/Tocas 91,3 0,50 

Córrego Manso, Engenho, Castelhano/Cabeçuda 85,6 0,48 

Córrego do Poço 29,2 0,15 

* Q7, 10: Vazão superficial mínima disponível.  
** Sub-bacia que pertence tanto a São Sebastião quanto a Caraguatatuba. 

 

Segundo o Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, que 

classificou as bacias hidrográficas de acordo com o seu uso preponderante, a UGRHI-

3 é destinada à conservação do meio ambiente (SÃO PAULO, 2006).  A região do 

leste do estado de São Paulo possui a maior unidade de conservação da Mata 

Atlântica, o Parque Estadual da Serra do Mar (PESM). O PESM foi criado em 1977, 

englobando parte de 23 municípios, desde Ubatuba até Pedro de Toledo.  Cerca de 

60% da área do município de São Sebastião é abrangida pelo PESM (INSTITUTO 

FLORESTAL, 2006).  O município de Ilhabela não integra o PESM, no entanto, 85% 

da área desse município faz parte do Parque Estadual de Ilhabela (PEIb). Este Parque 

também foi criado em 1977, e além da Ilha de São Sebastião (onde fica a sede do 

município de Ilhabela), todas as ilhas que fazem parte do arquipélago de São 
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Sebastião, como as ilhas de Búzios e de Vitória, foram incorporadas ao PEIb em 1985 

(ILHABELA, 2009b).  A Área de Estudo compreende áreas das seguintes sub-bacias: 

Rio São Francisco, Ribeirão Grande e São Sebastião (em São Sebastião), além das 

sub-bacias do Córrego Bicuíba, Córrego São Sebastião/Frade, Córrego Paquera/Cego 

e do Córrego Ilhabela/Cachoeira (em Ilhabela).  Os corpos hídricos continentais 

presentes no entorno direto do empreendimento, são o Córrego Mãe Izabel e o 

Córrego do Outeiro, ambos inseridos na sub-bacia de São Sebastião (Sub-bacia 18). 

O Córrego Mãe Izabel passa ao lado do Terminal Aquaviário de São Sebastião 

(TASSE) e deságua na Enseada do Araçá, possuindo uma grande extensão 

canalizada (Figura 5.2.10-4), além de receber efluentes domésticos. O Córrego do 

Outeiro nasce dentro do TASSE, atravessa o centro de São Sebastião e deságua no 

Canal de São Sebastião próximo ao porto. Este córrego também é canalizado (Figura 

5.2.10-5), porém apresenta mangue na sua porção final.  Constata-se uma carência 

de dados hidrológicos a respeito dos Córregos do Outeiro e Mãe Izabel. CDSS/CPEA 

(2009) realizou medições hidrológicas na foz do Córrego Mãe Izabel, obtendo valores 

de vazão média de longo termo (Qmlt) = 0,031 m³/s; Q95 = 0,012 m³/s e Q7, 10 = 0,008 

m³/s.  

 

 
Autor: Bourscheid, 2009 

Figura 5.2.10-4. Córrego Mãe Izabel  
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Autor: Bourscheid, 2009 

Figura 5.2.10-5. Córrego do Outeiro 

 

5.2.10.2 Disponibilidade Hídrica 

A região do Litoral Norte do Estado de São Paulo apresenta uma alta taxa de 

pluviosidade, fazendo com que essa região não apresente problemas de 

disponibilidade de água superficial. A demanda hídrica total cadastrada para a região 

é de 3,02 m3/s (CBHLN, 2009), muito inferior à disponibilidade hídrica de 27 m3/s 

(Q7,10), segundo DAEE, 2006.  

A Tabela 5.2.10-2 mostra a oferta e demandas cadastradas para as sub-bacias da 

área de estudo. Já a Tabela 5.2.10-3 mostra o balanço hídrico destas bacias. Pode-se 

observar que as sub-bacias do Rio Juqueriquerê (em São Sebastião) e do Córrego 

Paquera/Cego (em Ilhabela) são as que mostram os valores mais elevados de 

demanda em relação à disponibilidade, com valores próximos a 70% no balanço 

hídrico (CBHLN, 2009). 
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Tabela 5.2.10-2. Oferta e demandas cadastradas para as sub-bacias da área de estudo 

 Sub-bacia Oferta hídrica (m
3
/s) Demanda Cadastrada (m

3
/s) 

S
ã
o
 S

e
b
a
s
ti
ã
o

  Q7, 10 50% Q7, 10 Captação Poço Lançamento 

Rio Juqueriquerê 2,790 1,395 0,935 0,010 0,635 

Rio São Francisco 0,060 0,030 0 0 0,048 

São Sebastião 0,190 0,095 0 0,003 0,002 

Ribeirão Grande 0,310 0,155 0,042 0 0,091 

Pauba 0,210 0,105 0,021 0,001 0,030 

Il
h
a

b
e

la
 

Córrego Bicuíba 0,080 0,040 0,008 0 0,006 
Córrego Ilhabela/Cachoeira 0,110 0,055 0 0,001 0,001 
Córrego Paquera/Cego 0,230 0,115 0,083 0,002 0,151 
Córrego São Pedro/ São 
Sebastião/Frade 

0,160 0,080 0,002 0 0,092 

Fonte: CBHLN, 2009 

 

Tabela 5.2.10-3. Balanço hídrico para as sub-bacias da área de estudo 

 Sub-bacia Balanço Demanda/Oferta (%) 

S
ã
o
 S

e
b
a
s
ti
ã
o

  (Poços + Captações) / Q7, 10 (Captações + Poços) / 50% Q7, 10 Captação / (50% Q7, 10 + Lançamento) 

Rio Juqueriquerê 33,87 67,74 64,17 

Rio São Francisco 0,00 0,00 4,80 

São Sebastião 1,58 3,16 0,20 

Ribeirão Grande 13,55 27,10 9,37 

Pauba 10,48 20,95 3,20 

Il
h
a

b
e

la
 

Córrego Bicuíba 10,00 20,00 0,80 
Córrego 
Ilhabela/Cachoeira 

0,91 1,82 0,10 

Córrego Paquera/Cego 36,96 73,91 15,82 
Córrego São Pedro/ São 
Sebastião/Frade 

1,25 2,50 9,23 

Fonte: CBHLN, 2009 
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5.2.10.3 Usos Predominantes das Águas 

Os municípios de São Sebastião e Ilhabela possuem uma forte ligação com a água, 

principalmente com o ambiente marinho. Por isso, eles fazem uso da água de diversas 

maneiras.  

 

Usos Consuntivos 

Segundo o Relatório de Situação dos Recursos Hídricos do Litoral Norte 2010 

(CBHLN, 2010), a maior demanda de água para toda a região do Litoral Norte é para o 

uso urbano (1,14 m3/s), que responde por 65%, seguido pelo abastecimento rural com 

0,49m3/s (28,5%), enquanto que o uso de água para fins industriais é considerado 

incipiente com demandas que representam aproximadamente 0,6% do total. A classe 

outros usos responde pelos 5,9% restantes.  

A Tabela 5.2.10-4 apresenta os valores de captação superficial por finalidade nas sub-

bacias localizadas na área de estudo do empreendimento. 

 

Tabela 5.2.10-4. Valores de captação superficial por finalidade nas sub-bacias da área de estudo do 
empreendimento 

 Sub-bacia 
Captação superficial (Q – m

3
/s) por finalidade 

Industrial Rural Urbana Geração de Energia 

S
ã
o
 

S
e
b

a
s
ti
ã

o
 Rio Juqueriquerê 0,032 0,005 0,103 - 

Rio São Francisco 0 0 0,048 - 
São Sebastião 0 0 0 - 
Ribeirão Grande 0,008 0 0,008 - 
Pauba 0,012 0 0,005 - 

Il
h
a

b
e

la
 

Córrego Bicuíba 0 0 0,006 - 
Córrego 
Ilhabela/Cachoeira 

0 0 0,001 - 

Córrego 
Paquera/Cego 

0 0,003 0,068 - 

Córrego São Pedro/ 
São Sebastião/Frade 

0 0,004 0,082 0,006 

 Total 0,052 0,012 0,321 0,006 
Fonte: DAEE, 2008 e CBHLN, 2010 
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Captação de Água para Abastecimento Humano 

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP) é a 

responsável pelo abastecimento público dos municípios de São Sebastião e Ilhabela, 

sendo a água oriunda totalmente de fontes superficiais (PORTO DE SÃO 

SEBASTIÃO, 2009a). A captação de água para abastecimento humano é feita no rio 

São Francisco, em São Sebastião, e Córrego das Tocas, em Ilhabela. Além desses 

corpos hídricos, existem também diversos locais onde é feita captação de água 

particular, regular e irregular. No caso de São Sebastião, a maior parte da água 

tratada que abastece as regiões norte e centro é proveniente da Estação de 

Tratamento de Água (ETA) do Porto Novo, cuja água é captada no manancial do rio 

Claro. Essa ETA está localizada em Caraguatatuba, sendo a tubulação que transporta 

a água tratada da ETA até São Sebastião encontrada ao longo da rodovia Rio-Santos 

(Figura 5.2.10-6). 

 

 

Autor: Bourscheid, 2009 

Figura 5.2.10-6. Tubulação que transporta água tratada da ETA do Porto Novo, em Caraguatatuba, até 
São Sebastião  
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Usos Não-Consuntivos 

Atividade Portuária 

O Porto de São Sebastião está localizado na margem oeste do Canal de São 

Sebastião, que separa o continente da Ilha de São Sebastião, onde está localizada a 

cidade de Ilhabela. Ao norte do porto está situado o Terminal Aquaviário de São 

Sebastião (TASSE), da Transportes S/A - Transpetro, empresa subsidiária da 

Petrobras. 

O Porto de São Sebastião é um porto público, sendo administrado pela Companhia 

Docas de São Sebastião. Este porto foi inaugurado em 1955, possuindo um 

movimento anual aproximado de 400 mil toneladas. Os principais produtos de 

importação são barrilha, sulfato de sódio, malte, cevada, trigo, produtos siderúrgicos, 

máquinas e equipamentos. Quanto à exportação, os principais produtos são veículos, 

peças, máquinas e equipamentos, virtualhas, e produtos siderúrgicos. Existe um 

projeto de ampliação do Porto de São Sebastião para passar a operar com 16 berços 

de atracação para navios de porte médio a grande. Pelo TASSE são movimentados 

majoritariamente petróleo e seus derivados. (CDSS/CPEA, 2009).  

Considerando o Porto Público e o TASSE, são movimentadas anualmente pelo Porto 

Organizado de São Sebastião aproximadamente 50.000.000 de toneladas de 

mercadorias. Observa-se também que uma média de 660 navios acessam o Porto 

Organizado de São Sebastião, por ano. Desse total, cerca de 92% acostam no TASSE 

e o restante no Porto Público (Tabela 5.2.10-5). Observa-se que nos últimos anos o 

turismo por meio de cruzeiros marítimos tem crescido consideravelmente na região. 

Os navios que atracam no Porto Público são de porte menor, variando entre 1.600 e 

50.000 de TPB, quando comparados com os navios tanque (granel líquido) que 

atracam no TASSE, que atualmente são de 50.000 até 170.000 TPB. No entanto, no 

passado, o TASSE já recebeu navios de até 400.000 TPB (CDSS/CPEA, 2009). 
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Tabela 5.2.10-5. Movimentação no Porto de São Sebastião 

PRODUTO 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 
CAIS PÚBLICO (em Toneladas)  
Siderúrgicos - - 246.823 31.117 21.641 26.237 
Pallets - - - - 3.445 - 
Veículos 18.649 17.662 8.862 - - 8.477 
Containers - - 78 543 - - 
Sucata de Ferro Granel - - - 10.341 23.390 32.109 
Barrilha a Granel 215.505 246.174 285.319 239.679 239.762 152.259 
Sulfato de Sódio a Granel 134.819 116.639 146.312 97.879 128.670 114.585 
Trigo a Granel - - - - - - 
Malte a Granel 25.539 17.460 11.755 12.741 26.159 6.343 
Cevada a Granel 75.013 81.848 80.715 113.136 111.846 - 
Enxofre Granulado Granel - - 33.537 - - - 
Animais vivos 228 2.468 3.779 898 334 315 
Bags Químicos 10.261 - 1.158 1.181 8.675 910 
Ração Animal em Sacas 110 1.107 1.657 648 1.181 203 
Açucar em Sacas e Slings - - - - - - 
Equipamentos - 207 2.286 10.212 7.796 2.366 
Feldspato a granel - - - - 80.526 26.237 

TOTAIS ANUAIS 480.124 483.565 822.281 518.375 653.425 370.042 
OPER. APOIO+PESCA 6.444 5.792 11.298 8.628 10.696 4.055 
TOTAL ACUMULADO 486.568 489.357 833.579 527.003 664.121 374.097 
Nº NAVIOS 45 53 69 64 47 38 

TASSE (em Toneladas) 
Petróleo 41.986.329 42.804.239 41.759.874 43.102.209 40.133.084 28.592.473 
Nafta 314.029 316.592 413.641 512.066 773.352 828.176 
Óleo Combustível 310.612 358.670 129.301 125.128 115.656 6.177 
Gasolina 696.111 1.119.583 910.307 785.857 434.861 204.440 
Diesel 1.440.160 2.947.145 2.568.946 2.914.869 3.180.071 2.789.761 
Outros 2.452.455 2.302.367 3.154.889 2.187.400 2.647.922 1.542.910 

TOTAIS ANUAIS 47.199.696 49.848.596 48.936.958 49.627.529 47.284.946 33.963.937 
Nº NAVIOS 604 613 629 641 617 441 
       
Nº NAVIOS DE CRUZEIRO 62 61 97 149 137 133** 

Fontes: CDSS/CPEA (2009); Porto de São Sebastião (2011)
1
 e Secretaria de Turismo de Ilhabela (2011)

2
 

* Período de janeiro a agosto de 2011 

** Navios programados para temporada 2011/2012 (11/2011 a 04/2012) 

 

Diluição de Efluentes Domésticos e Industriais 

O município de São Sebastião possui dois emissários submarinos de efluente 

doméstico, implantados e operados pela SABESP (Emissários do Araçá e de 

Cigarras) e um emissário submarino de efluente industrial, operado pelo TASSE. O 

                                                 

1
 Disponível em: http://www.portodesaosebastiao.com.br/pt-br/estatisticas.asp 

2
 Dados obtidos junto à Secretaria Muncipal de Turismo de Ilhabela 
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emissário submarino do Araçá possui uma vazão máxima de 0,14 m3/s e comprimento 

de 1061 m, enquanto o emissário de Cigarras possui uma vazão máxima de 0,012 

m3/s e estende-se por 1068 m (CETESB, 2004). O emissário de efluente industrial do 

TASSE conduz dois tipos de efluentes: os líquidos gerados na drenagem dos fundos 

dos tanques e dos navios, e as águas pluviais e industriais contaminadas com óleo. 

Este emissário possui duas linhas: a norte (com 1400 m de comprimento, a 19,45 m 

de profundidade) e a sul (comprimento de 1600 m; profundidade de 25,15 m) (PORTO 

DE SÃO SEBASTIÃO, 2009a). 

Já o município de Ilhabela possui um emissário submarino, o do Saco da Capela, 

também operado pela SABESP, sendo sua vazão máxima de 0,03 m3/s. Embora este 

emissário seja o mais profundo do litoral de São Paulo (24 m), ele é também o mais 

curto (220 m de comprimento), o que dificulta a diluição dos dejetos e compromete a 

qualidade da água das praias vizinhas (CETESB, 2003).  

Apenas 43% do esgoto é coletado no município de São Sebastião, sendo que 71% é 

tratado. Em Ilhabela, estes percentuais são 4% e 10%, respectivamente (CETESB, 

2009). Diversos rios (como o rio Claro e o córrego Berequeçaba, ambos em São 

Sebastião) e o mar (no Canal de São Sebastião), recebem tanto o esgoto tratado 

quanto o in natura, neste caso a maior parte é através de ligações clandestinas (IPT, 

2002). 

Além dos esgotos, o chorume de aterros e lixões também é uma fonte de poluição 

para a região, embora estejam localizados em áreas além da AII do empreendimento. 

O aterro sanitário de São Sebastião está localizado na Praia da Baleia, sendo que a 

qualidade da água nas valas provinientes desse aterro é afetada (baixas 

concentrações de oxigênio dissolvido e pH) principalmente nos períodos mais 

chuvosos e com maior concentração de turistas (SÃO PAULO, 2006). Já em Ilhabela o 

problema é causado pelo chorume do lixão. Embora ele seja drenado para uma lagoa 

coletora, esta pode extravasar em decorrência de chuva, fazendo com o chorume 

chegue ao rio que vem da Cachoeira Branca (IPT, 2002). 
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Geração de Energia Elétrica 

Em alguns cursos hídricos de Ilhabela, principalmente os localizados em regiões 

distantes dos centros urbanos, existem turbinas para a geração de energia elétrica. Na 

área de estudo, tal uso pode ser observado apenas na sub-bacia do Córrego São 

Pedro/ São Sebastião/Frade (Tabela 5.2.10-4). 

 

Maricultura 

O cultivo de mexilhão (miticultura) é praticado principalmente no litoral norte de São 

Paulo, que possui atualmente 90 produtores, sendo a produção média anual de 100 

toneladas. O cultivo é feito em sistemas flutuantes fundeados e em espinhéis de 

superfície (CETESB, 2009).  

No município de São Sebastião, os principais locais onde existe miticultura são na 

Praia Toque-toque, Praia do Costão do Navio, Praia da Enseada, Bairro de São 

Francisco e Ponta do Arpoar (ECOLOGY BRASIL, 2008). A Praia da Enseada é a 

única que fica em uma região fora do Canal de São Sebastião, sendo que as demais 

estão localizadas no Canal de São Sebastião. 

 

Navegação 

A navegação está intimamente relacionada à história de São Sebastião e Ilhabela. A 

configuração do Canal de São Sebastião proporcionou um local propício para a 

instalação do porto, que recebe movimento de embarcações desde o tempo colonial 

(CUNHA, 2003). 

O local com maior movimento de embarcações é o Canal de São Sebastião, por onde 

passam embarcações de carga com destino ao Porto e ao píer do terminal de 

petróleo, balsas que fazem o transporte de passageiros e automóveis entre São 
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Sebastião e Ilhabela, embarcações de pesca, de pesquisa e de turismo náutico. Além 

disso, a região do Canal de São Sebastião possui diversas marinas. 

As águas em frente às praias apresentam movimento de embarcações de turismo 

náutico e de instituições, como Marinha e Bombeiros, responsáveis por manter a 

segurança das águas. 

O município de Ilhabela é conhecido como “Capital da Vela”, pois possui várias 

opções para os praticantes desta modalidade de navegação, bem como diversas 

escolas de iatismo (ECOLOGY BRASIL, 2008). 

 

Pesca 

A pesca extrativa marinha é uma importante atividade comercial para a região do 

litoral norte de São Paulo (CETESB, 2009). Uma caracterização detalhada da pesca 

como atividade econômica está apresentada no Item 5.4.1.3.4. Atividades 

Econômicas.  

Além dos pescadores locais que realizam pesca artesanal, a região de São Sebastião 

e Ilhabela é procurada por turistas para a realização de pesca esportiva no oceano, 

praias e costões. São realizados diversos eventos ao longo do ano relacionadas à 

pesca, sendo um dos principais o Torneio de Pesca Oceânica (ILHABELA, 2009a).  

 

Recreação de Contato Primário e Secundário 

As atividades de recreação de contato primário (quando há contato direto e 

prolongado com a água, com alta possibilidade de ingestão de água, como natação, 

mergulho e esqui-aquático) são bastante comuns nos municípios de São Sebastião e 

Ilhabela, principalmente nas praias. Existem também diversas trilhas destinadas ao 

turismo ecológico, que proporcionam banhos de cachoeira. 
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Atividades de recreação de contato secundário (o contato com a água é esporádico e 

acidental; pequena possibilidade de ingestão de água) são realizadas em todos os 

ambientes aquáticos, com ênfase nos ambientes marinhos. 

Turismo e Lazer 

O turismo é considerado a principal atividade econômica de São Sebastião e Ilhabela, 

mesmo sendo uma atividade sazonal. A população de São Sebastião chega a receber 

mais de 44 mil pessoas no verão e em finais de semana prolongados, enquanto 

Ilhabela recebe mais de 9,7 mil pessoas. Estes municípios se tornaram um importante 

destino turístico no final da década de 1970, com a abertura da rodovia Rio Santos 

(PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO, 2009). 

A região possui diversos atrativos, como as praias e recursos naturais preservados. 

Existe um total de 86 praias considerando os dois municípios (42 em São Sebastião e 

44 em Ilhabela), que perfazem uma extensão de 47 km (CETESB, 2009). As águas 

marinhas são utilizadas para a prática de diversos esportes náuticos, como surf e 

mergulho. Tanto Ilhabela quanto São Sebastião são destino de navios de cruzeiros. 

 

5.2.11 Qualidade das Águas Superficiais 

O empreendimento não irá interferir em nenhum curso d‟água continental. Por este 

motivo, esta caracterização será feita apenas com base em dados secundários. 

Devido à consistência dos dados, optou-se por considerar apenas as informações 

constantes nos relatórios de monitoramento realizados pela Companhia de 

Saneamento Básico de São Paulo (CETESB). No entanto, a CETESB não possui rede 

de monitoramento de sedimento nos corpos hídricos inseridos na Bacia Hidrográfica 

do Litoral Norte, havendo, portanto, uma lacuna de informações sobre esse 

compartimento. Por este motivo, não são apresentadas informações sobre a qualidade 

dos sedimentos dos recursos hídricos continentais.  
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5.2.11.1 Enquadramento dos Corpos Hídricos 

Em relação ao enquadramento dos corpos hídricos determinado pelo Decreto 

Estadual nº 10.755 de 22 de novembro de 1977, todos os cursos d‟água do Litoral 

Norte acima da cota de 50 m foram classificados como Classe 1, sendo os demais 

pertencentes à Classe 2, segundo a Resolução Conama 357/05 (Figura 5.2.11-1). 

Apesar da ausência de estações de monitoramento nos Córregos Mãe Izabel e 

Outeiro, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Litoral Norte (CBH-LN) também classifica 

suas águas como Águas Doces Classe 1 e 2 (Figura 5.2.11-2).  As águas da Classe 1 

são destinadas ao consumo doméstico sem tratamento prévio ou com simples 

desinfecção, não sendo tolerado o lançamento de efluentes, mesmo que tratados. Já 

as águas da Classe 2 são destinadas ao abastecimento doméstico após tratamento 

convencional, à irrigação de hortaliças ou plantas frutíferas, e à recreação de contato 

primário (natação, esqui-aquático e mergulho). 

O Decreto Estadual nº 43.594 de 27 de outubro de 1998 estabeleceu que “nos corpos 

d‟água que já recebem contribuição de efluentes sanitários de origem doméstica, 

comprovada a inviabilidade técnica ou econômica da infiltração ou reversão para outra 

bacia hidrográfica desses esgotos tratados, será permitido o lançamento desses 

efluentes desde que devidamente tratados e observados: 

1 - Os padrões de qualidade estabelecidos para Classe 2; 

2 - Os padrões de emissão; 

3 - O não comprometimento da qualidade das águas à jusante do lançamento, 

para os usos previstos; 

4 - A implantação de sistema de desinfecção do efluente final, quando o sistema 

de tratamento estiver localizado em Área de Proteção e Recuperação de 

Mananciais – APRM.”  
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Fonte: www.cbhln.com.br 

Figura 5.2.11-1. Enquadramento dos corpos hídricos na Área de Estudo do Empreendimento 
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Fonte: www.cbhln.com.br 

Figura 5.2.11-2. Enquadramento dos corpos hídricos no entorno do Empreendimento 
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5.2.11.2 Qualidade das Águas Superficiais 

O documento utilizado para a caracterização da qualidade de água superficial dos 

municípios de São Sebastião e Ilhabela foi o Relatório de Qualidade de Águas 

Interiores do Estado de São Paulo, ano base 2010 (CETESB, 2011).  

A CETESB realiza o monitoramento de diversos corpos hídricos do Estado de São 

Paulo desde 1974, havendo 30 pontos de monitoramento de água na região da Bacia 

Hidrográfica do Litoral Norte. Esta é a bacia hidrográfica com maior número de pontos 

de amostragem de água por 1.000 km2 (15,4), sendo a densidade estadual de 1,56 

ponto por 1.000 km2. 

No município de São Sebastião, foram feitas amostragens em oito pontos, enquanto 

que em Ilhabela, foram amostrados quatro pontos (Tabela 5.2.11-1). 

 

Tabela 5.2.11-1. Pontos de amostragem nos corpos hídricos de São Sebastião e Ilhabela 

 Código Corpo Hídrico Latitude Longitude 

S
ã
o
 S

e
b
a
s
ti
ã
o

 

BALD Vala de escoamento à direita na Praia da Baleia 23°45‟30‟‟ 45°40‟12‟‟ 

BALE Vala de escoamento à esquerda na Praia da Baleia 23°45‟28‟‟ 45°40‟24‟‟ 

BOIC Rio Boiçucanga 23°47‟09‟‟ 45°37‟17‟‟ 

BURI Rio Camburi 23°46‟40‟‟ 45°39‟14‟‟ 

MARE Rio Maresias 23°47‟42‟‟ 45°33‟21‟‟ 

RUNA Rio Una 23°45‟54‟‟ 45°45‟44‟‟ 

SAFO Rio São Francisco 23°45‟25‟‟ 45°25‟01‟‟ 

SAHI Rio Saí 23°46‟38‟‟ 45°41‟ 30‟‟ 

Il
h
a

b
e

la
 ABRA Ribeirão Água Branca 23°49‟08‟‟ 45°21‟46‟‟ 

NSRA Rio Nossa Senhora da Ajuda 23°46‟40‟‟ 45°21‟23‟‟ 

QLOM Rio Quilombo 23°48‟36‟‟ 45°21‟52‟‟ 

TOCA Córrego das Tocas 23°49‟10‟‟ 45°22‟06‟‟ 
Fonte: CETESB, 2009 

 

Os corpos hídricos amostrados foram classificados como Classe 2 de águas doces. A 

exceção foi o ponto amostrado no Rio São Francisco (SAFO), classificado como 

Classe Especial, já que a amostragem foi feita ao lado do ponto de captação de água 

para o abastecimento público. Assim, a conformidade com os padrões descritos na 

legislação foi feita com base nos limites estabelecidos na Resolução CONAMA nº 

375/05 para Classe 2. Como para Classe Especial não são estabelecidos limites, uma 
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vez que devem ser mantidas as condições naturais, no caso do ponto no rio São 

Francisco foram considerados os limites mais restritivos da referida resolução, neste 

caso Classe 1 de águas doces. 

A seguir encontram-se os resultados das principais variáveis amostradas, em dados 

médios de 2010 e para o período de 2005 a 2009 (Tabela 5.2.11-2). Para clorofila, 

não haviam dados disponibilizados para o ano de 2010. No Quadro 5.2.11-1 são 

apresentados os valores limites da legislação de referência (Resolução CONAMA nº 

375/05). 

Através dos resultados apresentados, é possível verificar que historicamente os 

coliformes termotolerantes são a principal contaminação dos corpos hídricos 

amostrados em São Sebastião e Ilhabela. Como são exclusivos do trato intestinal, 

estes coliformes são indicadores de contaminação por esgotos domésticos, o que é 

um grave problema, principalmente pelo fato de que, na Bacia Hidrográfica do Litoral 

Norte, apenas 34% do esgoto doméstico é tratado (CETESB, 2011). Embora não 

sejam organismos patógenos, a presença de coliformes termotolerantes indica que 

pode haver a contaminação por bactérias nocivas aos seres humanos. 

A contaminação por fósforo total também indica contaminação por esgoto doméstico, 

devido, principalmente, a sua presença em detergentes. Além disso, por ser um 

nutriente essencial aos processos biológicos, o excesso de fósforo na água pode 

causar eutrofização. O alto valor de DBO e as baixas concentrações de oxigênio 

dissolvido observados no rio Quilombo podem ser uma consequência desse processo, 

já que a eutrofização provoca um aumento dos produtores primários, e um 

consequente aumento dos microorganismos decompositores, fazendo com que o teor 

de oxigênio na água diminua.  

As baixas concentrações de oxigênio dissolvido observadas nos pontos BALD e 

BALE, localizados nas valas de escoamento do antigo lixão de São Sebastião, indicam 

que, embora o lixão tenha sido desativado, ele ainda representa uma fonte de 

degradação da qualidade ambiental para a região.  
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Tabela 5.2.11-2. Resultados das principais variáveis amostradas nos corpos hídricos de Ilhabela e São Sebastião. Os dados marcados em 
vermelho são aqueles que excederam o limite estabelecido para Água Doce Classe 2 (CONAMA nº 375/05). 

 

Ponto 

Condutivi-
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Turbidez 
(UNT) 

Nitrato 
(mg/L) 

Nitrogênio 
amoniacal 
(mg/L) 

Oxigênio 
dissolvido 
(mg/L) 

DBO5, 20
**
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BALD 65 84 10 19 0,08 0,15 0,17 0,11 1,9 0,9 2,8 2,8 0,032 0,02 46 90  
BALE 117 124 23 16 0,08 0,11 0,23 0,42 1,9 2 3,3 2,8 0,052 0,037 110 210  
BOIC 43 44 38 15 0,24 0,18 0,17 0,12 8 7,8 2,2 2,4 0,067 0,038 220 610 0,01 
BURI 103 278 4 7 0,19 0,12 0,17 0,12 7,3 7,2 2,2 1,9 0,037 0,026 240 190 0,01 
MARE 63 71 6 9 0,33 0,19 0,17 0,17 7,6 7,3 2,2 2,7 0,037 0,037 280 1500 0,53 
RUNA 3216 3099 4 5 0,35 0,08 0,17 0,18 7,1 7 2,7 2,2 0,092 0,024 1400 690 0,53 
SAFO* 55 54 15 7 0,46 0,6 0,17 0,02 8,4 8,4 2,3 1,6 0,038 0,02 43 12  
SAHI 224 831 4 5 0,14 0,11 0,17 0,06 6,2 6 2,2 2,1 0,042 0,023 360 450 0,01 

Il
h
a

b
e

la
 ABRA 1903 1884 7 11 0,41 0,13 0,17 0,09 6,9 8 3,3 2,2 0,067 0,019 590 1000 0,53 

NSRA 367 396 5 23 0,6 0,33 0,25 0,16 8,1 7,9 3,2 2,3 0,08 0,1 3500 12000 0,01 
QLOM 1072 3200 21 29 0,34 0,08 0,33 1,6 3,4 3,2 4,5 5,3 0,142 0,264 880 8400 0,8 
TOCA 35 36 3 2 0,31 0,14 0,17 0,03 8,5 8,5 2,5 1,9 0,028 0,02 130 380  

Fonte: CETESB, 2011 
* Para este ponto foi considerado o limite estabelecido para Classe 1. Para os demais, foi considerado o limite da Classe 2. 
** DBO5, 20 = Demanda bioquímica de oxigênio calculada após um perído de 5 dias com as amostras mantidas a 20 °C. 

 

Quadro 5.2.11-1. Limites estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 375/05. 
 Condutivi-

dade 
(µs/cm) 

Turbidez 
(UNT) 

Nitrato 
(mg/L) 

Nitrogênio 
amoniacal 
(mg/L) 

Oxigênio 
dissolvido 
(mg/L) 

DBO5, 20
 

(mg/L) 
Fósforo 
total (mg/L) 

Coliformes 
termotolerantes 
(UFC/100mL) 

Clorofila 
(µg/L) 

Classe 1 
- 

40 
10 3,7 

>6 3 
0,1 

200 10 
Classe 2 100 >5 5 1000 30 
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No caso de metais pesados e toxicidade, são apresentados apenas os pontos cujos 

resultados estão acima dos valores permitidos pela legislação. Estes estão na forma 

de percentual de não conformidade com a legislação, tanto para 2010 quanto para o 

período de 2005 a 2009 (Tabela 5.2.11-3). 

 

Tabela 5.2.11-3. Resultados de não conformidade para os pontos amostrados (CETESB, 2011). 

Ponto 

Alumínio 
dissolvido 

Cádmio 
total 

Cobre 
dissolvido 

Ferro 
dissolvido 

Manganês 
total 

Toxicidad
e 

%
 N
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BALD 0 57 0 7 0 10 83 100 50 93 67 27 
BALE 0 23 0 0 0 11 100 93 83 93 67 20 
SAFO* 33 46 0 0 0 - 0 0 17 0 17 21 
TOCA** 17 38 0 0 0 - 0 0 0 3 67 37 

Fonte: CETESB, 2011 
* Para este ponto foi considerado o limite estabelecido para Classe 1. Para os demais, foi considerado o limite da 
Classe 2. 
** O Córrego das Tocas fica em Ilhabela, os demais corpos hídricos dessa tabela se localizam em São Sebastião. 

 

Com exceção de manganês total e toxicidade (Ensaio Ecotoxicológico com 

Ceriodaphnia dubia), observa-se que houve uma dimunição geral na não 

conformidade dos resultados com a legislação no ano de 2010. Os pontos que 

apresentam maiores problemas são aqueles localizados nas valas de escoamento do 

antigo lixão de São Sebastião.  

No que se refere à qualidade da água dos Córregos Mãe Izabel e Outeiro, conforme 

mencionado anteriormente, existe uma carência generalizada de dados a respeito 

destes dois corpos d‟água. Por este motivo destaca-se o estudo promovido por 

CDSS/CPEA (2009) que analisou amostras de água do Córrego Mãe Izabel, cujos 

resultados mostraram que todas as amostras analisadas apresentaram concentrações 

de sólidos dissolvidos totais e óleos e graxas superiores ao padrão de qualidade para 

Águas Classe 2 estabelecido pela legislação. Além disso, os parâmetros: DBO, 

nitrogênio amoniacal, fósforo total e coliformes termotolerantes, também 
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ultrapassaram os limites estabelecidos para águas Classe 2, em pelo menos uma das 

amostras analisadas. o que indica o aporte de esgotos sanitários 

 

Índices de Qualidade da Água 

Através da associação de determinados parâmetros, são estabelecidos índices de 

classificação das águas. Estes índices são importantes, pois são utilizados para a 

classificação dos corpos hídricos, integrando diversas informações em um referencial 

numérico único, facilitando a compreensão para leigos no assunto. Dos seis índices 

que a CETESB utilizou para a classificação dos corpos hídricos no relatório de 2010, 

quatro foram aplicados em São Sebastião e Ilhabela (Tabela 5.2.11-4): 

 Índice de Qualidade de Água (IQA): considera nove parâmetros: temperatura da 

água, pH, oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio (DBO), coliformes 

termotolerantes, nitrogênio total, fósforo total, resíduo total e turbidez; 

 Índice de Qualidade das Águas Brutas para Fins de Abastecimento Público (IAP): é 

composto pelos parâmetros do IQA, pelas variáveis que indicam a presença de 

substâncias tóxicas (potencial de formação de trihalometanos, número de células 

de cianobactérias, cádmio, chumbo, cromo total, mercúrio e níquel) e pelas 

variáveis que afetam a qualidade organoléptica (ferro, manganês, alumínio, cobre e 

zinco); 

 Índide do Estado Trófico (IET): o cálculo desse índice considera três parâmetros 

(transparência, clorofila-a e fósforo total), embora a CETESB não utilize os dados 

de transparência, por afirmar que esta pode ser modificada pelo material em 

suspensão; 

 Índices de Qualidade das Águas para Proteção da Vida Aquática e de 

Comunidades Aquáticas (IVA): o cálculo desse índice é feito através da 

consideração da presença e concentração de contaminantes químicos tóxicos, sua 

toxicidade para os organismos, além do pH e oxigênio dissolvido na água. 
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Tabela 5.2.11-4. Resultados dos índices utilizados para classificação dos corpos hídricos monitorados 
pela CETESB nos municípios de São Sebastião e Ilhabela  

 Ponto IQA IAP IET IVA 

S
ã
o
 S

e
b
a
s
ti
ã
o

 

BALD  BOA - OLIGOTRÓFICO  REGULAR 
BALE  BOA - MESOTRÓFICO RUIM 
BOIC  BOA - MESOTRÓFICO - 
BURI  BOA - OLIGOTRÓFICO - 
MARE  BOA - OLIGOTRÓFICO - 
RUNA  BOA - MESOTRÓFICO - 
SAFO  ÓTIMA BOA OLIGOTRÓFICO BOA 
SAHI  BOA - OLIGOTRÓFICO - 

Il
h
a

b
e

la
 ABRA  BOA - OLIGOTRÓFICO - 

NSRA  BOA - MESOTRÓFICO - 
QLOM  REGULAR - MESOTRÓFICO - 
TOCA  BOA BOA OLIGOTRÓFICO BOA 

Fonte: CETESB, 2011 

 

Os resultados do IQA mostram que os pontos amostrados apesentam boa qualidade, 

com exceção da estação do rio Quilombo, em Ilhabela, que apresentou IQA Regular. 

Isso é devido, principalmente, às baixas concentrações de oxigênio dissolvido. 

O índice que mostra a qualidade da água dos rios onde é captada água para o 

abastecimento público, IAP, apresentou resultados satisfatórios (boa qualidade) para 

ambos os municípios. 

O estado trófico de um corpo hídrico refere-se a sua quantidade de nutrientes e 

fertilidade. No caso dos córregos e rios amostrados em São Sebastião e Ilhabela, 

nenhum deles apresentou problema de excesso de nutrientes que poderia gerar 

problemas de eutrofização. 

Quanto ao índice IVA, os corpos hídricos utilizados para o abastecimento público 

foram considerados como ótimos para a proteção à vida aquática e de comunidades 

aquáticas. Enquanto isso, os pontos de monitoramento nas valas de escoamento da 

praia da Baleia (BALD e BALE) foram considerados regular e péssimo, devido, 

principalmente, às baixas concentrações de oxigênio dissolvido e altas concentrações 

de ferro, manganês e toxicidade (CETESB, 2011). 
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5.2.12 Recursos Hídricos Subterrâneos 

O comportamento hidrogeológico dos aquíferos existentes na área de estudo pode ser 

reunido em duas categorias: aquífero fraturado (Aquifero Pré-Cambriano) e aquífero 

granular (Aquífero Litorâneo). O Aquífero Pré-Cambriano integra o Sistema Aquífero 

Cristalino e a Unidade Aquífera Cristalino. O Aquífero Litorâneo integra o Sistema 

Aquífero Cenozóico e a Unidade Aquífera Litorâneo. 

Os aquíferos fraturados são constituídos de rochas cristalinas, ígneas ou 

metamórficas que não apresentam espaços vazios entre os minerais que as constitui 

e, por isso, a água subterrânea circula ao longo dos espaços vazios gerados por 

fraturas. Essas fraturas são descontinuidades nos maciços rochosos (quebras), planas 

ou retilíneas, que se formam após a rocha já ter sido resfriada e consolidada. Desta 

forma, os aquíferos fraturados apresentam porosidade e permeabilidade secundárias 

desenvolvidas após a consolidação (cristalização) da rocha. São aquíferos 

descontínuos, heterogêneos e anisotrópicos, comportando-se eventualmente como 

aquífero livre ou semi-confinado. 

Nos aquíferos granulares o armazenamento e a circulação da água subterrânea 

dependem basicamente dos poros ou interstícios das rochas. 

A avaliação da água subterrânea efetuada por Hirata et al. (2005) para o Litoral Norte, 

região na qual está inserida o empreendimento, apresentou índices moderado para a 

dependência e baixos para a disponibilidade e para problemas associados a 

anomalias de qualidade natural. Esses índices foram utilizados com base nos 

seguintes indicadores: disponibilidade (reservas exploráveis de água subterrâneas e 

demanda total de água subterrânea); dependência (abastecimento público por água 

subterrânea e demanda total de água subterrânea – todos os usos); qualidade (área 

total de alta vulnerabilidade à contaminação, casos de contaminação antrópica e 

número de municípios da UGRHI – Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

com água subterrânea de qualidade natural comprometida). 
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5.2.12.1 Aquífero Pré-Cambriano 

De acordo com Fernandes et al. (2005) os aquíferos fraturados do Estado de São 

Paulo são subdivididos em quatro unidades das quais o Pré-Cambriano encontra-se 

na área do empreendimento. 

O Aquífero Pré-Cambriano é constituído por rochas metamórficas (gnaisses, xistos, 

quartzitos, entre outras) e rochas ígneas (granitos maciços e foliados). Localmente 

existem rochas mais jovens (do início do Fanerozóico ou do Cretáceo) que 

apresentam comportamento hidráulico similar as rochas pré-cambrianas.  

As rochas pré-cambrianas localizam-se na base de todos os outros aquíferos do 

Estado. Podem ser encontrados nesse tipo de aquífero pré-cambriano diques 

intrusivos, cujo comportamento hidráulico ainda não é bem conhecido, mas podem 

atuar como barreira ou condutos de circulação mais rápida de água subterrânea 

(Fernandes et al. 2005). Essas situações descritas são caracterizadas na área de 

estudo, conforme pode ser visto no capítulo referente à geologia. 

Sobre essas rochas pré-cambrianas desenvolve-se, por efeito do intemperismo, um 

manto de alteração, cuja espessura é bastante variável. É constituído, normalmente, 

por uma camada mais superficial formada pelos horizontes “A” e “B” do solo, onde não 

é possível reconhecer a rocha original; e uma camada mais profunda horizonte “C” ou 

saprolito, onde as estruturas e a composição mineralógica da rocha original são 

parcialmente reconhecidos. Esse manto de alteração ou manto de intemperismo, 

composto por material inconsolidado, apresenta características hidrogeológicas de um 

meio de porosidade granular. Em áreas rurais, muitas vezes esse material é explorado 

para abastecimento de água através de poços escavados, popularmente denominados 

de cacimbas. 

O potencial de produção de águas subterrâneas do Aquífero Pré-Cambriano é no 

geral mais baixo que o de aquíferos granulares, porém, é de grande importância para 

o abastecimento local. Entretanto, está limitado à ocorrência de zonas favoráveis 

(fraturas abertas), o que resulta em grande variação das condições de produção, com 
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vazão variando entre 0 a 50m³/h, com média em torno de 7m³/h (7.000 litros por hora) 

e a vazão específica média de 0,3m³/h/m, oscilando entre 0,06 e 0,7 m³/h/m. As 

vazões muito diferentes são devido à variação do número, tipo, abertura e conexão 

das fraturas. Considerando-se o aquífero de forma global, verificaram-se valores de 

transmissividade que variam entre 0,4 e 14m²/dia (CETESB, 2007). 

A recarga natural decorrente das chuvas escoa através do manto de alteração e das 

zonas fissuradas, sendo dessa forma armazenada. Geralmente, a baixa 

transmissividade nos horizontes aquíferos e a ausência de fluxos de água em escala 

regional, mesmo em falhas e fissuras, condicionam a formação de unidades 

independentes em cada vale, existindo um regime de escoamento próprio sem 

relacionar-se a áreas relativamente distantes, constituindo o escoamento básico de 

rios e riachos que drenam esses vales (CETESB, 2007). 

Os poços que exploram a água subterrânea desse aquífero estão concentrados na 

parte aflorante com comportamento de aquífero livre. Esses poços atingem, em geral, 

100 a 150 metros de profundidade, uma vez que a ocorrência de fraturas abertas ao 

fluxo da água tende a diminuir em níveis mais profundos na maioria dos casos. O fluxo 

da água subterrânea não se dá em escala regional, mas constitui o escoamento 

básico de rios e riachos que drenam unidades independentes em cada vale. 

(CETESB, op. cit.). 

As águas subterrâneas desse aquífero apresentam pH ácido a neutro. No litoral são 

classificadas como cloretadas sódicas e secundariamente como cloretadas cálcicas 

(Hirata et al., 1997). 

Em pesquisa realizada no site do DAEE – Departamento de Águas e Energia Elétrica 

(http://www.aplicacoes.daee.sp.gov.br/usosrec/Daeewebpocoexcel.html), órgão 

responsável pela outorga do uso da água, da Secretaria de Saneamento e Energia do 

Governo do Estado de São Paulo, foi localizado apenas 01 poço de captação de água 

subterrânea dentro da área de estudo. Esse poço, localizado no município de Ilhabela 

(ilha de São Sebastião), com coordenadas UTM 7368,79 mN e 463,56 mE, foi 
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perfurado no Aquífero Cristalino apresentando vazão de 2,66m³/h e nível estático em 

14,04m. 

Não foram encontradas referências a poços de captação de água subterrânea na área 

de estudo nos sites do DNPM – Departamento Nacional da Produção Mineral / 

Sistema de Recursos Hidrogeológicos do Brasil (SIGHIDRO) 

(http://www.sistemas.dnpm.gov.br/sighidro/Paginas/Pagina_Principal.asp) e da CPRM 

– Companhia de Pesquisas Minerais / Sistema de Informação de Águas Subterrâneas 

(SIAGAS) (http://siagas.cprm.gov.br/wellshow/index.asp?opcao=Sao%20Paulo&w=&h=1024&h=764 ). 

 

5.2.12.2 Aquífero Litorâneo 

O Aquífero Litorâneo é um aquífero sedimentar, de extensão limitada existente ao 

longo da costa paulista, desde a região de Cananéia, ao sul, até Caraguatatuba e 

Ubatuba ao norte. Na área do empreendimento ocupa uma faixa estreita com largura 

variável, segmentada por ocorrências do Aquífero Pré-Cambriano. 

O Aquífero Litorâneo, formado há menos de 2 milhões de anos, é composto por 

sedimentos de planície litorânea, variados e intercalados, consistindo de arenitos, 

siltitos e conglomerados depositados em ambiente fluvial; areias com camadas de 

argila depositadas em ambiente tipicamente marinho; areias e argilas depositadas em 

ambiente continental e areias litorâneas, areias e argilas de mangue, pântanos, flúvio-

lagunares ou de baías. As espessuras desse aquífero são muito variáveis, desde 

poucos metros até mais de 167m (Takahashi, 2005). 

A produtividade deste aquífero é baixa, com vazões da ordem de 13m³/h, com 

capacidades específicas entre 0,8 e 1 m³/h/m. A vazão explotável é inferior a 10m³/h, 

sem considerar a influência da cunha salina. Apesar da baixa produtividade, o 

Aquífero Litorâneo contribui na complementação do abastecimento de cidades como 

Ubatuba, Caraguatatuba, Bertioga, Santos, São Vicente, Praia Grande, Itanhaém e 

Iguape. A direção de fluxo da água subterrânea em geral é para os rios e também 

para o oceano (Takahashi, op. cit.). 
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Neste sistema aquífero é preciso controlar explotação, pois o bombeamento excessivo 

pode inverter o fluxo da água causando o avanço da cunha de água salgada do mar 

para dentro do aquífero (intrusão salina), que pode afetar diretamente a qualidade da 

água subterrânea. Para a exploração das águas subterrâneas do Aquífero Litorâneo, 

Takahashi (op. cit.) diz que devem ser considerados a distância da linha de costa, a 

profundidade da captação, o rebaixamento do nível d‟água e as taxas de vazões 

extraídas, a fim de evitar ou minimizar a influência da cunha salina. 

A temperatura das águas do Aquífero Litorâneo varia de 23,5 a 27,0ºC e pH de 6,90 a 

8,14. Os teores salinos encontram-se na faixa de 150 a 200mg/L e os tipos químicos 

predominantes são bicarbonatadas sódicas e, secundariamente, cloretadas cálcicas 

(DAEE 1979a, Campos 1993 apud Takahashi, 2005, p.65). 

O ferro total é o elemento químico mais restritivo, apresentando média de 1,39mg/L. 

No entanto, este problema pode ser facilmente corrigido por técnicas simples de 

aeração (DAEE, 1979a, apud Takahashi, 2005, p.65). 

Hirata et al. (1997) classificam os aquíferos granulares (Coberturas Cenozóicas 

Indiferenciadas) quanto a sua vulnerabilidade, com o índice variável entre Médio 

baixo, Médio alto, Alto baixo e Alto alto em função da interação entre a carga poluidora 

(carga hidráulica e, mobilidade e persistência) aplicada no solo ou em subsuperfície e 

a vulnerabilidade natural do aquífero (inacessibilidade hidráulica e capacidade de 

atenuação). 

Não foram encontradas referências a poços de captação de água subterrânea na área 

de estudo nos sites do DNPM – Departamento Nacional da Produção Mineral / 

Sistema de Recursos Hidrogeológicos do Brasil (SIGHIDRO) 

(http://www.sistemas.dnpm.gov.br/sighidro/Paginas/Pagina_Principal.asp) da CPRM – 

Companhia de Pesquisas Minerais / Sistema de Informação de Águas Subterrâneas 

(SIAGAS) 

(http://siagas.cprm.gov.br/wellshow/index.asp?opcao=Sao%20Paulo&w=&h=1024&h=

764) e do DAEE – Departamento de Águas e Energia Elétrica, órgão responsável pela 
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outorga do uso da água, da Secretaria de Saneamento e Energia do Governo do 

Estado de São Paulo 

(http://www.aplicacoes.daee.sp.gov.br/usosrec/Daeewebpocoexcel.html). 

 

5.2.13 Geologia da Área Marinha 

5.2.13.1 Fisiografia do Canal de São Sebastião 

O Canal de São Sebastião, área marinha em estudo neste trabalho, é uma feição 

situada entre as latitudes 23º 43‟S e 23º 54‟S e longitudes 45º 28‟W e 45º 20‟W, 

limitando-se ao norte entre a Ponta do Arpoar (São Sebastião) e a Ponta das Canas 

(Ilhabela) e ao sul entre a Ponta do Toque-Toque (São Sebastião) e Ponta da Sela 

(Ilhabela).  

Possui cerca de 24 km de extensão e com largura máxima variando de 5,8km a 6,4km 

nas entradas norte e sul, respectivamente, estreitando-se até 2 km em sua porção 

central. Separa o continente da Ilha de São Sebastião e estende-se na direção SW – 

NE, ficando seu eixo principal deslocado para o lado da Ilha de São Sebastião, onde 

são observadas as maiores profundidades: cerca de 45m, na região central próxima 

ao Porto de São Sebastião, e 25m e 20m, nas entradas sul e norte, respectivamente. 

Existe ainda um eixo secundário na sua porção sul, com orientação leste-oeste (Pires-

Vanin, 2008) (Figura 5.2.13-1). 

A evolução tectônica condicionou a existência das profundidades mais altas e dos 

eixos principal e secundário do Canal, sendo, portanto, a responsável primária pela 

sua variação topográfica. Além disso, é responsável pela geometria (curvatura) do 

canal, que é decisiva na determinação da maior tendência à deposição no lado 

continental (Pires-Vanin, op. cit.). 

http://www.aplicacoes.daee.sp.gov.br/usosrec/Daeewebpocoexcel.html
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Fonte: Modificado de Barcellos 2000, apud Pires-Vanin, 2008, p. 161 

Figura 5.2.13-1. Rede de drenagem, batimetria e localização dos acidentes geográficos do porto e do 
DTCS – Dutos e Terminais do Centro Sul, no Canal de São Sebastião 

 

 



 

Relatório Ambiental Preliminar 

Ampliação do Píer Petroleiro 

Terminal Aquaviário de São Sebastião 

Rev.: 00 

Página 153 de 301 

Data: 15-09-2011 

Cap.5.2.Meio Fisico 

 

___________________________________________________________________________________ 

Diagnóstico do Meio Físico                                                                                                     153 de 301 

5.2.13.2 Processo Sedimentar 

A evolução sedimentar do Canal de São Sebastião e a distribuição atual dos 

sedimentos estão associadas ao condicionamento estrutural e as flutuações do nível 

do mar durante o Quaternário. A tectônica é a responsável primária pela variação 

topográfica e contribui para a distribuição sedimentar em forma de manchas, além da 

geometria (curvatura) do canal, que é um fator decisivo na determinação da maior 

tendência à deposição no lado continental. Assim têm-se profundidades mais altas e o 

eixo principal do canal com orientação leste-oeste, identificado e denominado por 

Conti (1998) como calha secundária (Pires-Vanin, op. cit.). 

Os processos hidrodinâmicos associados às flutuações do nível do mar atuaram na 

escavação do canal durante o Quaternário (Mahiques, et al., 1989) e no 

desenvolvimento de feições sedimentares em seu interior (Furtado, 1995). Porém, 

Almeida (1976) afirma que o canal também foi escavado durante os últimos estágios 

regressivos do Pleistoceno, caracterizando um processo erosivo subaéreo (Pires-

Vanin, 2008). 

Conti (1998) citado em Pires-Vanin (op.cit.), efetuou o mapeamento das distribuições 

de classes morfossedimentares na área do canal, a partir de similaridades 

morfológicas e sedimentares, com base em diversos parâmetros (profundidade, 

declividade, orientação, tipo de sedimento, quantidade de material em suspensão e 

processos dinâmicos dominantes), permitindo a caracterização de cada trecho do 

canal de acordo com suas peculiaridades e influências presentes (Figura 5.2.13-2). É 

digno de nota, entretanto, que em alguns casos foi necessário estabelecer os 

contornos manualmente, o que confere a tais classes certo grau de subjetividade. 

As classes morfossedimentares foram mapeadas por meio de sistemas de 

informações geográficas (SIG), por Conti (1998), a partir da distribuição sedimentar 

associada à circulação, à topografia de fundo e imagens de satélite, (Pires-Vanin, op. 

cit.). 
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Fonte: Conti, 1998 

Figura 5.2.13-2. Classes morfossedimentares do Canal de São Sebastião propostas em Conti (1998).  
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A caracterização de cada classe encontra-se no Quadro 5.2.13-1. Modificado de 

Pires-Vanin, 2008. 

 

Quadro 5.2.13-1. Classes morfossedimentares e suas características. 

CLASSES MORFOSSEDIMENTARES I 

Classes 
Prof. 
(m) 

Declividade Orientação 
Tipo de 
sed. de 
fundo 

Mat. em 
suspensão 

Proc. din. 
dominantes 
(intensid.) 

A1 > 20 baixa SE 
areia muito 
fina / fina 

baixa 
correntes geradas 
pelo vento (+) 

A2 < 20 baixa SE 
areia fina / 
média 

variável ondas (++) 

A3 < 8 baixa SE 
areia média 
/ grossa 

variável 
correntes geradas 
pelo vento (+) 

A4 > 20 baixa variável areia fina baixa 
correntes geradas 
pelo vento (++) 

A5 < 5 alta NW areia média baixa 
correntes geradas 
pelo vento (+++) 

A6 < 5 baixa variável areia média variável 
correntes geradas 
pelo vento (+) 

A7 > 20 variável variável 
areia fina / 
média 

alta 
correntes geradas 
pelo vento (-) 

A8  baixa variável 
areia fina / 
média 

baixa 
correntes geradas 
pelo vento (++) 

CLASSES MORFOSSEDIMENTARES Ii 

Classes 
Prof. 
(m) 

Declividade Orientação 
Tipo de sed. 
de fundo 

Mat. em 
suspensão 

Proc. din. 
dominantes 
(intensid.) 

L1 
> 10 < 
20 

baixa SE 
silte / areia 
muito fina 

variável ondas (-) 

L2 < 20 baixa SW silte variável 
correntes geradas 
pelo vento (-) 

L3 < 8 alta SE 
silte / areia 
muito fina 

alta 
correntes geradas 
pelo vento (-) 

L4 < 7 baixa variável silte / argila muito alta 
correntes geradas 
pelo vento (--) 

L5 < 20 alta W / NW silte variável 
correntes geradas 
pelo vento (+) 

M1 < 20 alta NW 
padrões em 
manchas 
(silte / areia) 

variável 
correntes geradas 
pelo vento (+) 

M2 variável baixa variável 
padrões em 
manchas 
(silte / areia) 

variável 
correntes geradas 
pelo vento (+) 

Fonte: Conti (1988, apud Pires-Vanin, 2008, p. 163). 
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Conti (1998, apud Pires-Vanin, 2008, p.165), divide a área do canal em três porções 

(central, sul e norte) e observa que há na parte central do canal uma maior intensidade 

de fluxo, tornando-a mais suscetível à erosão. Devido à curvatura do canal na região 

central, os processos erosivos ocorrem de maneira mais intensa nas partes côncavas 

(Ilha de São Sebastião) do que nas convexas (continente). Esta conclusão é 

corroborada pela predominância de material de granulometria mais grosseira junto à 

Ilha de São Sebastião, enquanto que junto ao continente os sedimentos tendem a 

serem mais finos. 

Neste trabalho o autor tece vários comentários e explica o padrão de distribuição 

dessas classes, que resumidamente apresentamos aqui: 

 Classe A3: destoa do padrão geral, ou seja, deposição de sedimentos mais finos 

junto ao continente. Esse fato pode ser explicado pela influência da Laje dos 

Moleques, onde está delimitada esta área; 

 Classe L3: formada por área lamosa, composta basicamente por silte, adjacente ao 

continente e ao norte da Laje dos Moleques, que apresenta sedimentos muito 

pobremente selecionados. Cabe salientar aqui que a área classificada como classe 

L 3, com predomínio de sedimentos de fundo com granulometria de silte e areia 

muito fina, é aquela onde deverá ser implantado o empreendimento. 

 Classe L2: formada por área lamosa adjacente ao continente e ao sul da Laje dos 

Moleques, que apresenta sedimentos pobremente selecionados. Mostra áreas de 

altas profundidades devido à presença de calha secundária, o que implica em uma 

condição de sedimentação peculiar no trecho. Tal fato é observado por meio de 

imagens de satélite, por padrões de concentração de material em suspensão, 

distintos de seu entorno. 

 Classe A4: correspondente ao eixo do canal e apresenta as áreas mais profundas, 

superiores a 20m, com sedimentos arenosos muito pobremente selecionados. 
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 Classe A5: apenas os locais com profundidades inferiores a dez metros são 

compostos por sedimentos moderadamente selecionados. Os sedimentos bem 

selecionados estão restritos às áreas com profundidades inferiores a cinco metros. 

 Classe M1: observam-se padrões em manchas, tanto no que se refere ao diâmetro 

médio quanto ao grau de seleção (não necessariamente coincidentes). Nota-se 

também um ponto com altos teores de carbonato. Essas características são 

consequências de: alta complexidade hidrodinâmica (devido à proximidade da 

curvatura da linha de costa com a Ilha de São Sebastião), altos valores de 

declividade na região do flanco da Ilha de São Sebastião, que pode gerar 

deslocamentos gravitacionais de sedimentos mais grosseiros, e presença do canal 

dragado em 1973, que pode ter remobilizado sedimentos não deslocados desde 

então. 

 Classe L1: composto basicamente de areia muito fina com contribuição de silte. 

Essa região não está exposta diretamente à incidência de ondas do quadrante 

sudoeste, relacionado com a entrada de frentes frias, mais competentes para a 

remobilização de sedimentos finos. 

 Classe A2: predomina material eminentemente arenoso, variando de 

moderadamente a bem selecionado. Nessa área o sistema de ondas oferece uma 

maior contribuição para a remobilização de sedimentos finos, principalmente na 

área com profundidades inferiores a cinco metros. Junto à extremidade leste da 

praia de Guaecá ocorrem dois pontos com altos teores de carbonato biodedrítico, 

provavelmente ligados à célula de circulação da própria praia, que pode despejar o 

material carbonático na direção da corrente de deriva quando o sentido da 

circulação é sudoeste-nordeste. Ambos os pontos encontram-se em áreas com 

sedimentos arenosos e pobremente selecionados, pouco frequentes neste setor. 

Essa área corresponde a uma feição tabular, provavelmente composta de areias 

regressivas associadas a uma planície costeira emersa, em épocas de nível do mar 

abaixo do atual (Furtado, 1995). Nesta área o retrabalhamento ocorre de forma 
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bastante efetiva devido à presença de ondulação proveniente, principalmente do 

quadrante sudoeste. 

 Classe A1. Nesta área não existe um número significativo de amostras para uma 

caracterização mais detalhada. Porém, em decorrência de estudos na plataforma 

continental interna, há informações que indicam a presença de sedimentos 

arenosos, de moderadamente a bem selecionados, que devido às profundidades 

superiores a vinte metros sofrem influência efetiva da ação de ondas. 

 Na porção norte do canal o comportamento das variáveis é um pouco mais 

complexo e possui menos correlacionáveis se comparado à porção sul. Este grau 

de complexidade pode se dever principalmente à combinação entre fonte e agente 

transportador dos sedimentos (correntes geradas pelos ventos). Além disso, são 

mais variadas as fontes de sedimentos: areias provenientes tanto da parte sul do 

canal, deslocamento gravitacional e palimpsestos, decorrentes do desenvolvimento 

de um pontal arenoso (Classe A7) durante processos de transgressão marinha. 

São identificadas ainda nesta porção três zonas de depósitos finos, cujos limites 

têm uma razoável correlação com os sedimentos pobremente selecionados. 

 Classe A7: pontal arenoso desenvolvido durante processos de transgressão 

marinha. 

 Classe L4: composta basicamente de material argiloso, cuja área fonte mais 

provável é o Rio Juqueriquerê, pois a foz encontra-se um pouco ao norte do limite 

da área. Esse material seria carreado para este setor de baixa dinâmica que, 

protegido pelo pontal arenoso, fica livre da ação das correntes mais eficientes de 

direção norte, formando uma espécie de armadilha de sedimentos. Essa condição 

pode ser reforçada pelo comportamento restrito dos altos valores de material em 

suspensão aí encontrados. 

 Mais ao sul da área, junto ao terminal marítimo, também ocorrem depósitos 

lamosos (Classe L3). É provável que exista uma faixa lamosa delgada ligando essa 

porção ao depósito argiloso da retaguarda do pontal, porém, devido à presença de 
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cabos submarinos, não existem amostras de controle para verificar se tal ligação 

realmente existe. 

 Classe M2: consiste de uma pequena mancha lamosa de orientação norte-sul, 

localizada sobre o flanco do pontal, com um pequeno apêndice com direção leste, e 

outra pequena mancha também lamosa na direção da Ilha de São Sebastião. Há 

uma faixa de areia muito fina disposta transversalmente ao eixo do canal nesta 

região, indicada pela distribuição do diâmetro médio. A parte central desta faixa é 

composta por sedimentos lamosos na forma de manchas. Nesta área encontra-se 

também um ponto de alta concentração de carbonato biodedrítico. 

 Classe L5: composta por duas pequenas regiões de material lamoso: uma ao norte 

da Ilha, próximo à Ponta das Canas, ocupando a faixa de profundidades inferiores a 

dez metros e composta por sedimentos mal selecionados, e a outra, mais ao sul, 

próximo a Ilhabela, moderadamente selecionada e predominantemente depositada 

em profundidades menores que cinco metros. 

A sedimentação atual apresenta uma distribuição em manchas determinada pela 

circulação local associada à topografia do canal. O padrão de distribuição de 

sedimentos apresenta, no geral, uma diminuição no tamanho das partículas e um 

aumento no teor de argilas em direção às porções centro e norte do canal, adjacentes 

ao continente, indicando que as áreas principais de deposição encontram-se no lado 

continental. Essa distribuição é esperada na medida em que a dinâmica de correntes 

do canal é semelhante a um rio, com correntes mais efetivas junto ao fundo em sua 

porção insular e menos efetivas em sua porção continental. Adiciona-se a isso o fato 

de que o eixo do canal é deslocado para a porção adjacente à Ilha de São Sebastião. 

Na porção sul o lado insular do canal tem um domínio de areias mais grossas, 

sugerindo uma tendência de circulação com maior intensidade, ou proximidade da 

fonte. Esse domínio desloca-se para o eixo do canal a partir da região central, 

provavelmente em função da aceleração do fluxo vindo de sudoeste. Na boca sul do 

canal, a presença da feição tabular, formada por areias finas e muito finas, bem 

selecionadas, indica a ação de ondas junto ao fundo. O pontal arenoso que se 
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estende da porção central para nordeste e atinge a enseada de Caraguatatuba é 

indicativo da resultante de transporte para nordeste ainda hoje. A melhor seleção na 

boca norte do canal sugere a ação de ondas no topo do pontal arenoso. 

 

5.2.14 Oceanografia 

A área de estudo integra a Plataforma Continental Sudeste Brasileira (PCSE) que se 

estende desde o litoral de Cabo Frio (23º S), no Rio de Janeiro, até o Cabo de Santa 

Marta (28º40‟ S), em Santa Catarina. A largura da PCSE varia entre 230 km, em frente 

a Santos/SP, e 50 km nas proximidades de Cabo Frio/RJ. A quebra da plataforma 

neste trecho da costa brasileira ocorre entre 120 e 180 metros de profundidade 

(ZEMBRUSKI, 1979 apud COELHO 1997). A orientação geral da linha de costa é de 

NE-SW, com as isóbatas acompanhando essa orientação e delineando uma 

plataforma com topografia suave (COELHO, 1997). 

O Canal de São Sebastião (CSS) tem aproximadamente 22 km de comprimento, 

estendendo-se entre as latitudes de 23º 41„ e 23º 54„ S. Sua forma é curva, cuja 

orientação geográfica varia de N a NE nas entradas norte e sul, respectivamente. 

Essas entradas apresentam-se com formas afuniladas e possuem larguras 

aproximadas de 7,2 e 5,6 km. 

Na ponta do Araçá, localizada na parte central do CSS, constata-se a menor largura 

do canal, com cerca de 1,9 km. A região mais profunda do canal se estende da 

entrada sul até a norte e tem largura aproximadamente constante, variando em torno 

de pouco mais de 1,5 km. Esta região, referida como canal principal, tem 

profundidades variáveis entre 20 m, nas entradas, e aproximadamente 50 m na área 

mais profunda, localizada na parte central do CSS. A topografia de fundo apresenta 

acentuadas inclinações laterais. 
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5.2.14.1 Caracterização das Massas D’Água 

As principais massas d‟água observadas na área de estudo são Água Tropical (AT), 

Água Costeira (AC) e Água Central do Atlântico Sul (ACAS) (EMILSSON, 1959; 

EMILSSON, 1961; MIRANDA,1982; CASTRO et al.,1987; CASTRO,1990a; SILVA, 

1995; CASTRO,1996). A Água Tropical é quente e salina (T > 20º C e S > 36.4; 

MIRANDA, 1982), e a ACAS relativamente fria e menos salina (T < 20º C e S < 36.4; 

MIRANDA, 1982). Água Costeira (AC) caracteriza-se pela menor salinidade e 

temperatura mais quente (S=31 e T=29º C). 

Estas massas de água são transportadas para SW pela Corrente do Brasil (CB) ao 

longo do talude, nas proximidades da quebra da plataforma. A AT flui na camada 

superficial da CB (profundidades entre 0-200 m) e a ACAS na camada inferior da CB 

(200-500 m).  

 

Origem das Principais Massas d’Água na Área de Estudo 

Segundo Castro et. al. (1977), uma camada relativamente rasa de águas de salinidade 

e temperatura acima de 36,5 e 25º C, respectivamente, ocupa os primeiros 150 metros 

de profundidade (entre 20 e 110 m, sendo os menores valores encontrados no verão, 

de acordo com Miranda, 1985) entre as latitudes 10° S e 22° S, aproximadamente. 

Esse tipo de água, cujas características se devem à evaporação e à radiação solar 

intensa na região situada a leste da costa da Bahia, penetra em direção sul e norte 

manifestando-se como uma língua de salinidade máxima, cujo centro se acha situado 

em profundidade inferior a 100 m nas regiões adjacentes. Uma grande parte dessa 

água é desviada para o sul pela Corrente do Brasil e constitui a principal contribuição 

para a formação, por mistura, de uma massa de água de salinidade acima de 36 e 

temperatura superior a 20ºC, que é denominada de Água Tropical (AT).  

A Água Costeira resulta da mistura da descarga continental de água doce com águas 

da plataforma continental e caracteriza-se pelas baixas salinidades, devido 

principalmente à vazão da grande quantidade de rios pequenos e médios existentes 
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na região, e por apresentar temperaturas em geral variáveis com as estações do ano 

(COELHO, 1997). 

Durante o verão, a extensão da Água Costeira tende a aumentar. Essa tendência 

deve-se a fatores como o maior índice de pluviosidade e a maior intensidade com que 

esta se mistura à Água Tropical. Portanto, nessa época do ano há uma diminuição da 

influência da Água Tropical sobre a plataforma (EMILSSON, 1959).  

A Água Central do Atlântico Sul (ACAS) é formada na Convergência Subtropical 

(DEACON, 1933; SVERDRUP et al., 1942; MIRANDA, 1985). O índice termohalino 

(par de valores de temperatura e salinidade que representa o núcleo de uma massa 

d‟água) descrito para a ACAS por Thomsen (1962), Mamayev (1975) e Miranda (1985) 

é: T=20º C e S = 36,20. Em um diagrama T-S, a ACAS pode ser identificada pela 

variação quase linear dos pares (S, T) entre os pontos 36 e 18º C, que geralmente é 

encontrado em profundidades entre 100 e 150 metros, e 34,9 e 10º C, 

correspondendo à profundidade entre 600 a 800 metros (EMILSSON, 1959; CASTRO 

et. al., 1977). 

 

Massas d’Água da Plataforma Continental Adjacente a São Sebastião  

A distribuição e a variação sazonal das massas de água observadas entre Ubatuba e 

São Sebastião provavelmente é típica de uma parte expressiva da Plataforma 

Continental Sudeste brasileira (PCSE) (CASTRO, 1990b). 

A influência da AT é predominante na camada superficial e nas camadas mais 

profundas (MIRANDA, 1982). Na formação das massas de água a leste da Ilha de São 

Sebastião, uma contribuição de 50% do volume total é atribuída a ACAS (MIRANDA, 

op. cit.).  

Emilsson (1961), a partir de dados não sinóticos coletados a 10 m de profundidade ao 

largo da Ilha de São Sebastião, de março a novembro de 1956, encontrou valores de 

salinidade entre 34,5, ao longo da plataforma interna ao largo da Ilha de São 
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Sebastião, e 36,5, na região oceânica. Este valor máximo foi interpretado como um 

indicador da Água Tropical (AT) transportada para o sul pela Corrente do Brasil (CB). 

Caldas (1978) posteriormente constatou que a penetração da AT sobre a plataforma 

continental ao largo da Ilha de São Sebastião pode ocorrer em camadas 

subsuperficiais e na forma de cunha com valores máximos de salinidade em torno de 

37. 

Frentes térmicas e salinas foram observadas em registros de temperatura e salinidade 

em águas superficiais entre a Ilha de São Sebastião e a Ilha Grande (MIRANDA; 

IKEDA, 1977; CASTRO et al., 1977). Essas frentes salinas foram interpretadas como 

resultado da descarga de água doce na região costeira e da interação de águas da 

plataforma continental com a AT, transportada pela Corrente do Brasil na região 

oceânica adjacente (SILVA, 1995). Em geral, estão associadas, de alguma forma, a 

concentrações relativamente altas de clorofila-a e de organismos (PINGREE, 1977, 

1978; PINGREE et al., 1978a, 1978b; OWEN, 1981 apud SILVA 1995), o que 

demonstra sua importância ecológica. 

Estas frentes são locais onde predominam acentuados gradientes das principais 

propriedades termodinâmicas da água do mar (FEDOROV, 1983 apud SILVA, 1995) e 

peculiaridades da dinâmica local determinam o caráter de autopreservação das 

mesmas. 

Dados de salinidade e temperatura coletados na plataforma continental adjacente a 

São Sebastião, em fevereiro de 1994, e analisados por Silva (1995), são apresentados 

sob a forma de gráficos de distribuição horizontal dos parâmetros supracitados nas 

profundidades de 0 m, 10 m, 25 m, 50 m e proximidades do fundo (Figura 5.2.14-1 e 

Figura 5.2.14-2). 
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Fonte: Silva, 1995 

Figura 5.2.14-1. Distribuição horizontal de salinidade, na plataforma interna adjacente à Ilha de São 
Sebastião, nos níveis de 0 m (A), 10 m (B), 25 m (C), 50m (D) e nas proximidades do 
fundo (E) 
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Fonte: Silva, 1995 

Figura 5.2.14-2. Distribuição horizontal de temperatura, na plataforma interna adjacente à Ilha de São 
Sebastião, nos níveis de 0 m (A), 10 m (B), 25 m (C), 50m (D) e nas proximidades do 
fundo (E) 

 



 

Relatório Ambiental Preliminar 

Ampliação do Píer Petroleiro 

Terminal Aquaviário de São Sebastião 

Rev.: 00 

Página 166 de 301 

Data: 15-09-2011 

Cap.5.2.Meio Fisico 

 

___________________________________________________________________________________ 

Diagnóstico do Meio Físico                                                                                                     166 de 301 

Em geral, em todas as profundidades, nota-se uma tendência de aumento da 

salinidade da costa em direção ao oceano. Porém, valores um pouco maiores de 

salinidade são observados no nível de 10 m em águas costeiras. Este fato indica a 

existência de uma lâmina (rasa) de água pouco salina advectada da costa Figura 

5.2.14-1 e Figura 5.2.14-2. 

Observando a distribuição de salinidade e temperatura no fundo, representação de 

salinidade e temperatura no fundo), nota-se a grande variação destas propriedades 

devido à batimetria irregular. Os valores de salinidade no fundo estiveram entre 33,4 e 

35,6 e temperatura entre 16,5ºC e 20,0ºC. 

A evolução sazonal das propriedades hidrográficas das massas de Água Tropical e 

Água Central do Atlântico Sul misturadas à água doce da descarga continental são os 

principais ingredientes para a formação das massas de água da plataforma continental 

da região Sudeste brasileira (SILVA, 1995). 

A distribuição e a variação sazonal das massas de água observada entre Ubatuba e 

São Sebastião provavelmente é típica da maior parte da Plataforma Continental 

Sudeste (CASTRO, 1990b). 

No verão, a temperatura na plataforma interna, próxima à Ilha de São Sebastião, 

atinge valores em torno de 28 e 29 0ºC. Estes valores de temperatura estão 

associados a baixos valores de salinidade na superfície (S< 34,6). 

Segundo Silva (1995), nessa estação do ano a estratificação é grande na plataforma 

externa devido ao aquecimento sazonal e consequente formação da termoclina. 

Assim, na superfície são observados valores de temperatura em torno de 25ºC e 

salinidade de cerca de 36,6. Abaixo da superfície, até profundidades de 20 a 30 m 

forma-se a termoclina sazonal e, abaixo desta termoclina, predominam águas frias 

(T<20ºC) e salinidades também mais baixas (<36,4), que indicam a presença da 

massa de Água Central do Atlântico Sul (ACAS) nessas camadas mais profundas. 

Coelho (1997) também observou que, durante o verão, o domínio interior da 

plataforma continental apresenta uma estratificação de massa em duas camadas 
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geradas pelo desenvolvimento da termoclina, que se intensifica devido ao efeito 

advectivo da ACAS nesta época do ano. 

No inverno, a estratificação vertical é menos pronunciada que a observada durante o 

verão, devido aos processos de mistura vertical se intensificar nesta época do ano e 

ao resfriamento sazonal (COELHO, 1997). Estas características também foram 

observadas por Castro et al. (1987) em um estudo na plataforma interna adjacente à 

região de Ubatuba, onde ficou demonstrada uma tendência geral de pequena 

estratificação durante o inverno e um perfil característico de duas camadas e uma 

forte termoclina à meia água durante o verão. 

O processo de mistura da coluna d‟água é de grande importância do ponto de vista 

biológico, uma vez que águas férteis de camadas mais profundas são transportadas 

para a zona eufótica. 

 

Massas d´água do Canal de São Sebastião 

No Canal de São Sebastião (CSS) são observadas duas massas d‟água: a Água 

Central do Atlântico Sul (ACAS), caracterizada por temperaturas inferiores a 18ºC e 

salinidades inferiores a 35, presente comumente nas camadas mais profundas do 

canal, principalmente durante o verão. Por outro lado, águas com características 

estritamente costeiras estão presentes na superfície, resultando em uma forte 

estratificação e forçando uma corrente baroclínica em duas camadas. Este 

comportamento hidrodinâmico foi reportado por Fontes (1995) que concluiu que essa 

circulação em duas camadas é observada também em outras estações do ano, porém 

de forma menos acentuada. 

Analisando dados hidrográficos obtidos entre 4 e 7 de março de 1980 no Canal de São 

Sebastião, Castro e Miranda (1998) observaram intensa variação temporal da 

estrutura halina na camada superficial e na estrutura térmica da camada de fundo. As 

correntes nos dias 4 e 6 do período supracitado, foram predominantemente para 

nordeste e sudoeste. Na superfície, a salinidade variou entre 31,5 e 33. Salientou-se a 
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constatação de temperaturas de 17º C associadas a salinidades de 34,5 na camada 

de fundo da região insular da entrada sul do CSS, onde houve a formação de uma 

termoclina. Foi sugerido, portanto, que a renovação da água de fundo deveu-se a 

advecção de águas com forte sinal da ACAS.  

De acordo com Castro (1990b), a estratificação no CSS é geralmente pequena 

durante o inverno, quando as águas apresentam uma estrutura quasi-homogênea, não 

havendo estratificação.  

Silva (1995) observou a ocorrência de águas frias (19º C) associadas a salinidades de 

35.5, indicando a influência da ACAS na região insular da entrada sul do CSS. Foram 

observadas também águas de salinidades inferiores a 32 nos 10 metros superficiais, 

na região costeira adjacente ao sul do canal. A Figura 5.2.14-3 representa o Canal de 

São Sebastião e as estações e seções (pontos de 1 a 13 e seções A, B, C e D) onde 

os dados de Silva (1995) foram coletados, os mesmos utilizados por Miranda e Castro 

(1995).  

As figuras apresentadas a seguir (Figura 5.2.14-4 a Figura 5.2.14-7) mostram as 

condições observadas nos dias 08/02/94 e 06/07/94 exemplificando condições de 

verão e inverno, respectivamente. Nota-se que no verão (Figura 5.2.14-5), a 

temperatura da água nas diferentes profundidades apresentou-se bem superior 

(temperatura média entre 27ºC e 28ºC) às observadas no inverno (temperatura média 

entre 21.60ºC) (Figura 5.2.14-7). A salinidade também apresentou valores médios 

menores no inverno (Figura 5.2.14-6) em relação ao verão (Figura 5.2.14-4).  
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Fonte: Miranda; Castro, 1995 

Figura 5.2.14-3. O Canal de São Sebastião, localização das radiais A, B, C e D 
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Fonte: Silva, 1995 

Figura 5.2.14-4. Distribuição horizontal de salinidade, na região interna ao Canal de São Sebastião, nos 
níveis de 0 m (a), 10 m (b), 25 m (c) e proximidades do fundo (d), no cruzeiro realizado 
dia 08/02/94 – verão 

 

 

 



 

Relatório Ambiental Preliminar 

Ampliação do Píer Petroleiro 

Terminal Aquaviário de São Sebastião 

Rev.: 00 

Página 171 de 301 

Data: 15-09-2011 

Cap.5.2.Meio Fisico 

 

___________________________________________________________________________________ 

Diagnóstico do Meio Físico                                                                                                     171 de 301 

 

 
 

Fonte: Silva, 1995 

Figura 5.2.14-5. Distribuição horizontal de temperatura, na região interna ao Canal  de São Sebastião, 
nos níveis de 0 m (A), 10 m (B), 25 m (C) e proximidades do fundo (D), no cruzeiro 
realizado dia 08/02/94 - verão 
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Fonte: Silva, 1995 

Figura 5.2.14-6.  Distribuição horizontal de salinidade, na região interna ao Canal de São Sebastião, 
nos níveis de 1 m (A), 10 m (B), 25 m (C) e proximidades do fundo (D), no cruzeiro 
realizado dia 06/07/94 – inverno 
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Fonte: Silva, 1995 

Figura 5.2.14-7. Distribuição horizontal de temperatura, na região interna ao Canal  de São Sebastião, 
nos níveis de 1 m (A), 10 m (B), 25 m (C) e proximidades do fundo (D), no cruzeiro 
realizado dia 06/07/94 – inverno 

 

Um aspecto muito importante observado nas figuras apresentadas é a estratificação 

da coluna d‟água maior durante o verão em comparação ao inverno.  No dia de verão 

(Figura 5.2.14-5), a temperatura decresce de aproximadamente 29ºC na superfície à 

cerca de 27.50ºC no fundo, e a salinidade (Figura 5.2.14-4) aumenta de 35.0, em 

média, na superfície a valores de 35.3, no fundo. No inverno, a coluna d‟água 

apresentou-se homogênea com temperaturas em torno de 21.5ºC e salinidade 33.3 

em média. 
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Utilizando as estruturas térmicas e halinas como indicadores, Castro (1996) identificou 

duas frentes na Plataforma Continental Norte de São Paulo: A Frente Térmica 

Profunda (FTP), que separa as regiões interna e média, e a Frente Halina Superficial 

(FHS), que separa as regiões média e externa da mesma plataforma (Figura 

5.2.14-8). Durante o inverno é difícil individualizar as duas regiões mais internas 

devido à pequena distância existente entre a FTP e a FHS. 

A FTP é formada na região de separação entre a AC e ACAS, estando associada a 

intrusões em direção à costa dessa última massa de água. Consequentemente, a FTP 

separa, na camada de fundo, águas de origem costeira de águas de origem oceânica. 

A FTP, na verdade, nada mais é do que a interseção da termoclina com o fundo. 

Conforme observado em vários cruzeiros de verão, a termoclina ocasionalmente 

subdivide-se ao aproximar-se da costa, gerando também uma frente térmica 

superficial, além da FTP. Nesse caso, entre a costa e as frentes térmicas, a coluna 

d´água é praticamente homogênea. 

A FHS, principalmente durante o verão, tem características de frente de quebra de 

plataforma continental, embora não esteja localizada exatamente sobre a quebra da 

plataforma continental. Duas massas de água de origens diferentes são nitidamente 

separadas pela FHS. Do lado interno da frente, situam-se águas com forte influência 

da AC e, do lado externo, a AT, transportada pela CB. Assim, simplificando, a FHS 

também separa, na camada superficial, águas costeiras de águas oceânicas. 

Similarmente à FTP, a posição da FHS é dependente das intrusões da CB em direção 

à costa. Neste caso, porém, a água que penetra em direção à costa é a AT, ocupando 

a camada superficial da parte mais externa da plataforma continental. Durante o 

verão, a frente é marcadamente superficial, tendo a região frontal pequena inclinação. 

No inverno, entretanto, a intrusão subsuperficial da AT em direção à costa é mais 

extensa, chegando algumas vezes a interceptar o fundo da plataforma continental, 

ocasionando o aumento do ângulo entre a zona frontal e a direção vertical. 
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Modificado de Castro, 1996 

Figura 5.2.14-8. Representação esquemática de regiões da Plataforma Continental Norte de São Paulo 
durante o verão (superior) e inverno (inferior). FHS: Frente Halina Superficial; FTP: Frente Térmica 
Profunda; PCI, PCM e PCE: regiões interna, média e externa da plataforma continental, 
respectivamente; NE: direção nordeste; CB: Corrente do Brasil. As profundidades estão expressas em 
metros e as distâncias horizontais em km 
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Apoiando-se nas propriedades físicas das três massas de água (AC, AT e ACAS), nas 

duas frentes (FTP e FHS) e em análise cuidadosa de dados hidrográficos coletados in 

situ, Castro (1996) propôs uma regionalização dinâmica da Plataforma Continental 

Norte de São Paulo (PCNSP). Essa regionalização comporta três regiões: interna, 

média e externa, com características físicas diferentes. 

A Plataforma Continental Interna (PCI) localiza-se entre a costa e a FTP. A largura da 

PCI varia temporalmente, principalmente em escala sazonal: É mais estreita durante o 

verão, ficando entre 10-30 km, e mais larga durante o inverno, quando pode atingir 40-

80 km. Na estação quente, o limite externo da PCI situa-se entre as isóbatas de 20 e 

40 m, e na estação fria, entre 50 e 70 m. A principal característica da PCI é 

apresentar, durante todo o ano, grande tendência à homogeneidade tridimensional 

das propriedades físicas (Figura 5.2.14-8).  

Assim, durante o verão, os valores de temperatura são tipicamente maiores que 

21,0ºC, sendo em geral maiores do que 22,0ºC, atingindo valores máximos entre 27,0-

28,0ºC. A salinidade varia, em geral, entre 34,4 e 35,4. Durante o inverno, por outro 

lado, os valores de temperatura na PCI são menores do que 23,0ºC, em geral 

menores do que 22,0ºC, atingindo valores mínimos de 19,0-20,0ºC.  

No inverno, a salinidade varia bastante, foram observados máximos de 35,8 e 

mínimos de 33,4. Entretanto, salinidades menores que 34,0 foram observadas apenas 

no inverno. Assim, durante o verão, as águas da PCI são em geral mais quentes, mais 

salinas e menos densas do que durante o inverno. Pode ser assumido 22,0ºC como 

valor limite típico para a temperatura. Durante o verão, em geral, as temperaturas 

excedem esse valor, enquanto que durante o inverno ficam abaixo do mesmo. 

Localizada entre a FTP e a FHS, a Plataforma Continental Média (PCM) aparece de 

forma nítida no verão (Figura 5.2.14-8). Durante o inverno, essa região da plataforma 

continental colapsa para dimensões muito reduzidas. Durante a estação em que está 

mais ativa, a PCM estende-se desde 10-30 km da costa até distâncias de 

aproximadamente 60-80 km, estando seus limites interno e externo situados entre as 
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isóbatas de 20-40 m e 70-90 m, respectivamente. No inverno, a PCM ocupa uma faixa 

delgada, às vezes quase inexistente, compreendida grosseiramente entre 40-60 km e 

60-80 km de distância da costa. A característica física básica da PCM é a alta 

estratificação, devida à presença de uma termoclina aguda. Os valores de 

temperatura, em geral, ficam próximos a 22,0 e 24,0ºC, na superfície e 14,0 e 15,0ºC, 

no fundo, enquanto que a Água de Termoclina possui temperaturas compreendidas 

entre 18,8ºC e 22,0ºC. As salinidades superficiais e de fundo variam entre 35,0 e 35,4 

e 35,6 e 35,8, respectivamente. 

A Plataforma Continental Externa (PCE) prolonga-se desde a FHS, ou do limite 

externo da PCM, até a quebra da plataforma continental. Em geral, o limite interno da 

PCE fica situado a distâncias da costa de 60 a 80 km, entre as isóbatas de 70 e 90 m. 

A PCE também apresenta estratificação vertical acentuada, embora a termoclina seja 

um pouco mais difusa do que na PCM durante o verão. Outra característica marcante 

da PCE é a pequena variação sazonal das propriedades físicas. A temperatura e a 

salinidade superficial ficam próximas de 24,0ºC e de 36,2, respectivamente, durante o 

verão, e de 22,0ºC e 35,6, durante o inverno (Figura 5.2.14-8). Nas proximidades do 

fundo, os valores permanecem muito próximos de 14,0ºC e 35,4, respectivamente 

durante todo o ano. A Água de Termoclina, observada na PCM durante os meses 

quentes, está sempre presente na PCE. 

 

5.2.14.2 Climatologia de Temperatura, Salinidade e Densidade no Canal de São 
Sebastião  

FUNDESPA (2008) realizou levantamento de dados primários em 19 estações 

oceanográficas ao longo do Canal de São Sebastião e gerou uma série de dados 

sazonais que corroboram os resultados apresentados pelos demais estudos 

realizados na região. De forma a sitentizar as informações serão apresentados apenas 

os diagramas de temperatura, salinidade e densidade referentes às estações CN, CS 

e P11 (Figura 5.2.14-9). 
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Figura 5.2.14-9. Localização das estações oceanográficas utilizadas no estudo da FUNDESPA (2008). 

De forma a conseguir identificar os padrões sazonais das variáveis em questão foram 

realizadas quatro campanhas ao longo do ano de 2008 (março, maio, agosto e 

novembro) de forma a representarem as quatro estações do ano. 

Campanha de Verão 

A campanha de verão foi realizada durante os dias 2 e 5 de março de 2008. Durante 

os dias amostrados, a temperatura variou, na superfície, entre 19,44 (est. P1) e 

26,64ºC (est. P6), e, no fundo, entre 15,11 (est. CN) e 18,47ºC (est. P7). A salinidade 

registrada esteve entre 33,99 (est. P15) e 35,22 (est. P1) na superfície e entre 25,74 

(est. P10) e 35,48 (est. CS) no fundo. Os valores de densidade variaram de 22,23 (est. 

P15) a 25,00 kg.m-3 (est. P1) na superfície e de 18,44 (est. P10) a 26,43 kg.m-3 (est. 

P4) no fundo.   
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Fonte: FUNDESPA, 2008 

Figura 5.2.14-10. Perfis de temperatura, salinidade e densidade plotados a partir dos dados de CTD obtidos em março/08 na estação CS 
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Fonte: FUNDESPA, 2008 

Figura 5.2.14-11. Perfis de temperatura, salinidade e densidade plotados a partir dos dados de CTD obtidos em março/08 na estação P11  
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Fonte: FUNDESPA, 2008 

Figura 5.2.14-12. Perfis de temperatura, salinidade e densidade plotados a partir dos dados de CTD obtidos em março/08 na estação CN 
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Os perfis das propriedades termo-halinas registradas na campanha de verão 

revelaram comportamentos bem semelhantes àqueles definidos por Castro (1996), o 

qual apresenta evidências de mistura da Água Central do Atlântico Sul (ACAS) com a 

Água Costeira (AC) nas camadas mais profundas, para a maioria das estações. 

De acordo com a revisão apresentada por Silveira (2007), a ACAS é caracterizada por 

temperaturas que variam entre 8,72°C e 20°C, e salinidades maiores que 34,66 e 

menores 36,20. Transportada pela Corrente do Brasil para Sul-Sudoeste ao largo da 

margem continental sudeste, essa massa de água flui na região da picnoclina-

termoclina oceânicas. Silveira (2007) ainda define que a espessura da ACAS ocupa a 

camada entre 142 e 567 m de profundidade. A ACAS é a massa de água que ressurge 

na porção mais interior da plataforma continental. O referido autor ainda discute em 

seu trabalho a interface entre as massas de água que, no caso do CSS, referem-se a 

AC e ACAS. Os perfis de densidade da maioria das estações mostraram valores muito 

próximos aos citados por Silveira (2007) quanto à variação de densidade ao longo da 

coluna de água e, principalmente, quanto à interface entre as massas de água. Em 

outras palavras, a interface média da superfície isopicnal está próxima de 25,70 kg m-

3, constatado nos perfis de densidade das estações acima. 

A penetração da ACAS no CSS é descrita por Castro (1996) e seu trajeto ainda é 

objeto de debate na comunidade científica. O mais provável é que os cânions que 

circundam a Ilha de São Sebastião atuem como canais para a ACAS, que seria 

impulsionada pela dinâmica de Ekman, associada aos ventos de NE, predominantes e 

reinantes no verão. 

A AC é caracterizada por salinidades na faixa de 32,20 a 35,40 e por temperaturas 

maiores que 20ºC (AIDAR et al., 1993). Na maior parte do ano, as águas do Canal de 

São Sebastião são razoavelmente homogêneas e apresentam características 

condizentes com as da AC. Esta massa de água é resultante da mistura da descarga 

continental de água doce com as águas das porções mais externas da plataforma 

continental. 
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No verão, com a predominância dos ventos de NE, a ACAS ressurge na porção mais 

interior da plataforma continental e suas intrusões no Canal são mais frequentes, 

podendo variar bastante quanto à velocidade e ao alcance. Os ventos de NE 

propiciam a chamada deriva de Ekman. As águas no Hemisfério Sul se deslocam à 

esquerda do vento predominante. Portanto, para ventos de NE, as águas costeiras se 

deslocam para o oceano. Desse modo, ocorre um “abaixamento” do nível da água na 

região costeira. Entretanto, esse “abaixamento” não é sentido uma vez que a ACAS 

(nesse caso) tendem a penetrar e ocupar a porção de água dirigida ao oceano, o que 

denota o registro dessas duas massas de água no CSS. Dependendo da intensidade 

dos ventos de NE, a ACAS pode aflorar na superfície, entretanto, por possuir 

características termo-halinas diferentes da AC, permanece abaixo desta pelo fato de 

ser mais densa. 

 

Campanha de Outono 

A campanha de outono foi realizada durante os dias 27, 28 e 29 de maio de 2008. Os 

valores de temperatura (Figura 5.2.14-13) variaram, na superfície, entre 23,60 (est. 

ILHA) e 24,40ºC (est. P3, P6, P10 e P11), e, no fundo, entre 22,70 (est. CS, P14) e 

23,70ºC (est. entre P7 e P10). A salinidade variou entre 38,0 (est. P8, P11 e P13) e 43 

(est. P5) na superfície e, entre 36,00 (est. ARAÇÁ) e 43,0 (est. CS) no fundo, como 

observado na Figura 5.2.14-14. Contudo, estes valores estão muito acima dos valores 

geralmente encontrados na região neste período do ano (aproximadamente entre 33 e 

35), indicando ser um possível erro na realização do método analítico empregado uma 

vez que as medições não foram realizadas por CTD, como nas demais campanhas. 

Os dados de temperatura revelaram, na superfície e no fundo, a possível 

predominância da Água Costeira (AC) para todas as estações, sem penetração da 

Água Central do Atlântico Sul (ACAS), uma vez que em todas as estações estudadas 

as temperaturas foram maiores que 20ºC. Entretanto, com os valores de salinidade 

atípicos registrados não foi possível avaliar a presença desta Água Costeira no Canal 
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durante a campanha de maio de 2008, pois os valores de salinidade característicos 

situam-se na faixa de 32,20 a 35,40 (AIDAR et al., 1993).  

 

 
Fonte: FUNDESPA, 2008 

Figura 5.2.14-13. Temperatura na água do Canal de São Sebastião durante a campanha de maio/08 

 

 
Fonte: FUNDESPA, 2008 

Figura 5.2.14-14. Salinidade (por método analítico), na água do Canal de São Sebastião durante a 
campanha de maio/08 
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Campanha de Inverno 

A campanha de inverno foi realizada durante os dias 10 e 13 de agosto de 2008. Nas 

figuras a seguir (Figura 5.2.14-15 a Figura 5.2.14-17) são apresentados os perfis 

verticais das propriedades hidrográficas (densidade, salinidade e temperatura) das 

estações CS, CN e P1, plotados a partir de dados coletados por CTD. 

Os perfis de temperatura e salinidade revelaram um comportamento típico do regime 

de inverno, conforme definido por Castro (1996), não apresentando evidências da 

penetração da Água Central do Atlântico Sul (ACAS) no Canal de São Sebastião. 

O Canal de São Sebastião não apresentava estratificação na época da realização da 

campanha de agosto, conforme observado nos perfis de densidade convencional, 

cujos valores variaram muito pouco, aproximadamente entre 23,1 e 23,9 kg.m-3. Estes 

perfis revelaram uma estrutura homogênea, com exceção de alguns valores anômalos 

registrados, provavelmente devidos a medidas espúrias no fundo. 

Na maior parte do ano, as águas do Canal de São Sebastião são razoavelmente 

homogêneas e apresentam características condizentes com as da Água Costeira 

(AC), conforme mencionado, caracterizada por salinidades na faixa de 32,20 a 35,40 e 

por temperaturas maiores que 20ºC (AIDAR et al., 1993). 

Notaram-se valores médios variando pouco em torno de 34, tanto na porção superior 

(superfície) como na porção inferior (fundo) dos perfis de salinidade. 

Também foi observado gradiente térmico, com variações verticais médias suaves, 

menores que 0,8°C entre superfície e fundo, conforme mostrado nos perfis de 

temperatura. As temperaturas mais baixas foram encontradas nas estações CS, 

ARAÇÁ, P10, próximas a 21,3°C, no fundo, enquanto que as temperaturas mais altas 

foram observadas nas estações P4, P11, P14, próximas a 22,7°C, na superfície. 
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Fonte: FUNDESPA, 2008 

Figura 5.2.14-15. Perfis de densidade, salinidade e temperatura plotados a partir dos dados de CTD obtidos em agosto/08 na estação CS 
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Fonte: FUNDESPA, 2008 

Figura 5.2.14-16. Perfis de densidade, salinidade e temperatura plotados a partir dos dados de CTD obtidos em agosto/08 na estação P1 

 



 

Relatório Ambiental Preliminar 

Ampliação do Píer Petroleiro 

Terminal Aquaviário de São Sebastião 

Rev.: 00 

Página 188 de 301 

Data: 15-09-2011 

Cap.5.2.Meio Fisico 

 

___________________________________________________________________________________ 

Diagnóstico do Meio Físico                                                                                                     188 de 301 

 

Fonte: FUNDESPA, 2008 

Figura 5.2.14-17. Perfis de densidade, salinidade e temperatura plotados a partir dos dados de CTD obtidos em agosto/08 na estação CN  
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Campanha de Primavera 

A campanha de primavera foi realizada entre os dias 11 e 14 de novembro de 2008. 

Nas figuras a seguir (Figura 5.2.14-18 a Figura 5.2.14-20) são apresentados os perfis 

verticais das propriedades hidrográficas (densidade, salinidade e temperatura) das 

estações CS, CN e P1, plotados a partir de dados coletados por CTD. 

Nessa época do ano, os perfis verticais das propriedades hidrográficas revelaram a 

possível predominância da Água Costeira (AC) para todas as estações, uma vez que 

em muitas estações as temperaturas foram maiores que 20ºC. 
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Fonte: FUNDESPA, 2008 

Figura 5.2.14-18. Perfis de densidade, salinidade e temperatura plotados a partir dos dados de CTD obtidos em novembro/08 na estação CS  
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Fonte: FUNDESPA, 2008 

Figura 5.2.14-19.  Perfis de densidade, salinidade e temperatura plotados a partir dos dados de CTD obtidos em novembro/08 na estação P11  
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Fonte: FUNDESPA, 2008 

Figura 5.2.14-20. Perfis de densidade, salinidade e temperatura plotados a partir dos dados de CTD obtidos em novembro/08 na estação CN  
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5.2.14.3 Regime de Correntes 

As correntes no Canal de São Sebastião se devem fundamentalmente ao vento, 

sendo as correntes de maré comparativamente desprezíveis em termos energéticos 

(KVINGE, 1967; CASTRO, 1990; MIRANDA; CASTRO, 1995; FONTES, 1995; SILVA, 

1995). Assim, os ventos dominantes na região, provenientes de NE, impulsionam 

correntes longitudinais ao canal com sentido SW. Os ventos oriundos de SW, 

geralmente associados à passagem dos sistemas meteorológicos frontais, forçam 

correntes longitudinais com sentido NE. Durante a maior parte do ano, as correntes no 

canal apresentam pequeno cisalhamento vertical, sendo essencialmente barotrópicas. 

Apenas durante o final da primavera e o verão são observados eventos em que as 

correntes comportam-se como o primeiro modo baroclínico. Nesta situação, as 

correntes apresentam-se fluindo num sentido na camada superficial e no sentido 

oposto da camada inferior (MIRANDA; CASTRO, 1995; FONTES, 1995; COELHO, 

1997). 

Fontes (1995) analisou o conjunto de dados correntográficos, meteorológicos e de 

oscilação do nível do mar, com duração de dois anos, para construir uma descrição 

física das características hidrodinâmicas principais do Canal de São Sebastião. Dados 

de três fundeios simultâneos de correntógrafos, nos pontos C1, C2 e C3 (Figura 

5.2.14-21), apresentam variações sazonais marcantes, embora em determinadas 

épocas do ano as correntes possam apresentar características bimodais.  

Durante o verão, as correntes na camada situada acima da picnoclina fluem 

predominantemente para SW, sob influência direta do vento. Fontes (1995), 

analisando dados correntográficos da camada superficial no ponto C2, verificou que 

no verão 46% do tempo as correntes fluíram para SW, com intensidade média de 0,30 

m.s-1. Os eventos apresentando correntes para NE ocorreram durante 39% do tempo, 

tendo intensidade média de 0,24 m.s-. 
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Figura 5.2.14-21. Canal de São Sebastião e a posição das estações correntográficas (C1, C2 e C3), 
maregráficas (MA1, MA2 e MA3) e meteorológica (MA2). 
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1Durante o inverno, por outro lado, os eventos com sentido NE ocorreram em 76% do 

tempo, tendo velocidade média de 0,40 m.s-1, enquanto que aqueles valores com 

sentido SW ocuparam 12% do tempo e tiveram velocidade média de 0,24 m.s-1. 

Assim, durante o inverno os eventos que apresentam correntes fluindo para NE são 

mais frequentes e mais intensos do que no verão; os eventos com correntes fluindo 

para SW, por outro lado, são mais frequentes e mais intensos durante o verão. 

Durante o verão e primavera, uma circulação típica do primeiro modo baroclínico foi 

observada com frequencia na parte sul do Canal de São Sebastião. Nessa situação, o 

alto cisalhamento vertical das correntes é caracterizado por correntes superficiais para 

SW, com intensidades atingindo até 1,00 m.s-1, e correntes profundas para NE 

forçadas baroclinicamente pelas intrusões da ACAS a partir da extremidade sul do 

canal. 

A alternância do campo de ventos, com períodos sinóticos representativos 

compreendidos entre 4 e 10 dias, causa alta variabilidade na mesma faixa de períodos 

(subinercial) no campo de correntes. Consequentemente, as oscilações de correntes 

mais energéticas no Canal de São Sebastião, com 80% do total de variância, são as 

subinerciais (FONTES, 1995). A forçante dominante é o vento, remoto ou local. Castro 

(1990) analisou dados correntográficos do ponto C2, meteorológicos e maregráficos 

do ponto MA2 (Figura 5.2.14-21), verificou que parte da variabilidade das correntes no 

interior do Canal de São Sebastião pode ter origem remota. A existência da forçante 

remota na Plataforma Continental Norte de São Paulo foi comprovada posteriormente 

por Castro e Lee (1995), que comprovaram a existência de ondas de plataforma 

continental, geradas ao sul do Estado de São Paulo, que propagam energia ao longo 

da costa para nordeste. De qualquer forma, a correlação entre as correntes no Canal 

de São Sebastião e o vento local também é alta na banda subinercial, particularmente 

nos períodos altos e pequenos mencionados anteriormente. A liderança do vento 

sobre as correntes varia entre 10 e 20 horas. A variabilidade subinercial das correntes 

no canal pode ser observada na Figura 5.2.14-22, referente ao fundeio C2 durante o 

verão. 
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Fonte: Fontes, 1995 

Figura 5.2.14-22. Variabilidade temporal das correntes no ponto C2 durante o verão de 1991-1992. 
Lâmina d’água com espessura de 21 cm e o correntógrafo estava situado no nível de 
7m. Note que o eixo vertical aponta para a direção 51º  

 

A maior parte da energia cinética no Canal de São Sebastião é, portanto, forçada pelo 

vento, local ou remoto. A energia na banda de marés é comparativamente pequena, 

representando menos de 15% do total (CASTRO, 1990), mas podem ser observados 

máximos para oscilações semi-, ter- e quarto-diurnas. A pequena intensidade das 

correntes de maré, comparada com as oscilações do nível do mar na mesma banda, 

pode ser explicada pelo estabelecimento de uma onda quase-estacionária, pois a 

onda de maré atinge as duas extremidades do canal com diferença de fase muito 

pequena (FONTES, 1995). 

Experimentos numéricos desenhados para estudar as correntes de maré no Canal de 

São Sebastião utilizaram uma grade que envolve o canal, forçada nos contornos 

abertos com amplitudes e fases das componentes M2, S2, K1 e O1 obtidas de satélites 

(PEREIRA et al., 2007). Resultados mostram que a amplitude das oscilações 

maregráficas do nível do mar é praticamente constante ao longo do canal, variando 

entre 0,3 m para M2 e 0,04 m para K1. As correntes de maré encontradas nos 

experimentos numéricos foram predominantemente barotrópicas, com as elipses de 
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maré polarizadas na direção longitudinal do canal. As intensidades das correntes de 

maré são geralmente pequenas (0,03 m.s-1), embora atinjam 0,12 m.s-1 nas partes 

mais rasas e mais estreitas, Os autores mostram que as correntes residuais de maré 

podem atingir 0,05 m.s-1 sendo, portanto, significativas para o transporte de 

substâncias no Canal de São Sebastião. 

Leandro (1999) analisou dados de 37 cruzeiros oceanográficos realizados no Canal de 

São Sebastião entre janeiro de 1992 e março de 1997 para estabelecer, entre outras 

coisas, uma climatologia das correntes. Durante o inverno, quando as correntes 

apresentam cisalhamento vertical menor do que durante o verão, os valores médios 

para 7 cruzeiros são mostrados na Figura 5.2.14-23 (nível de 2 m). 

Há basicamente três tipos de circulação superficial no Canal de São Sebastião 

(CASTRO, 1990). As correntes para N-NE ocorrem tipicamente durante eventos de 

ventos com a mesma direção e duração maior do que 10-20 horas. Correntes para S-

SW acontecem quando os ventos que sopram para o quadrante sul duram mais do 

que 10 horas. Finalmente, há um terceiro tipo de circulação superficial, quando ocorre 

a formação de células de recirculação nas proximidades das entradas do Canal de 

São Sebastião. Assad (2000) simulou numericamente a circulação forçada pelo vento 

durante o inverno no Canal de São Sebastião. O autor comprovou que a circulação 

forçada pelo vento médio climatológico é para S-SW durante a estação fria, mas sob a 

ação de ventos do quadrante sul, durante a passagem de frentes frias, essa circulação 

inverte-se para N-NE, de acordo com a climatologia de Leandro (1999), apresentada 

na Figura 5.2.14-23. Com a aproximação da frente fria, o autor observou a formação 

de vórtice anticiclônico imediatamente ao sul do Canal de São Sebastião, 

influenciando diretamente as correntes nessa região do canal (Figura 5.2.14-24). 
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Fonte: Leandro, 1999 

Figura 5.2.14-23 -Configuração média, na profundidade de 2m, das correntes medidas em cinco 
experimentos de verão no Canal de São Sebastião 
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Fonte: Assad, 2000 

Figura 5.2.14-24. Simulações numéricas das correntes no Canal de São Sebastião e na plataforma 
continental adjacente, durante um determinado instante de passagem de uma frente 
fria, durante o inverno  

 

Correntes superficiais no Canal de São Sebastião foram modeladas por Silva (2001), 

utilizando o evento climatológico como forçante. Essas correntes foram mais intensas 

na primavera e no verão, apresentando os maiores valores próximo ao centro do 

canal, nas proximidades da Ponta do Araçá. A circulação superficial de inverno 

aponta, em geral, ainda para SW, mas com intensidades bem menores do que na 

primavera e no verão. As correntes mínimas foram observadas no outono, também 

com fluxo para SW com exceção da entrada sul do Canal de São Sebastião onde o 
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movimento predominante é para SE. O efeito dinâmico da passagem de uma frente 

fria no verão, sobre as correntes superficiais no Canal de São Sebastião, também foi 

modelado por Silva (2001) para três dias consecutivos (Figura 5.2.14-25). Antes da 

passagem da frente fria, o vento predominante era de NE, impulsionando correntes 

para SW. Durante a passagem da frente, com a inversão da direção do vento, ocorreu 

uma situação de transição. Após a passagem da frente, os ventos são predominantes 

de SW e as correntes resultantes apontam para NE. 

 

 
Fonte: Silva, 2001 

Figura 5.2.14-25. Simulações numéricas das correntes superficiais no Canal de São Sebastião, 
em resposta à passagem de uma frente fria no verão. 

 

5.2.14.4 Regime de Marés 
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A maré na região de São Sebastião é semidiurna com desigualdade diurna. Para uma 

caracterização das condições de maré no porto no Canal de São Sebastião, um 

estudo foi realizado pelo Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo 

baseado em observações de maré obtidos em um período de um mês, de 18/08 a 

18/09/1961 (KVINGE, 1966). Aplicando-se a fórmula de classificação abaixo para as 

componentes de maré no Canal de São Sebastião, F=0.385, confirmando a maré 

mista principalmente semidiurna (DEFANT, 1961 apud KVINGE, 1966). 

22

11

SM

OK
F

 

Marés semidiurnas são definidas como um regime de maré com periodicidade de 

cerca de 12,42 horas (meio dia lunar), caracterizado por duas preamares e duas 

baixamares em cada período ou ciclo de maré, ou seja, em cada dia lunar (24 horas e 

50 minutos). 

Um aspecto geral da oscilação de maré no Canal de São Sebastião pode ser 

observado nos maregramas baseados nos dados da Tábua de Maré fornecida pela 

Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) da Marinha do Brasil. A Figura 5.2.14-26 

apresenta um maregrama de quadratura e a Figura 5.2.14-27, a representação gráfica 

de uma maré no período de sizígia. 

Observando os maregramas, pode-se notar inicialmente uma grande variabilidade na 

amplitude da curva de maré (Figura 5.2.14-26) que atinge o valor médio de cerca de 

0,5 m. Com o avanço do período lunar, entretanto, as amplitudes tendem a serem 

maiores encaminhando para a maré de sizígia. Na maré de sizígia (Figura 5.2.14-27), 

o valor médio da amplitude de maré (variações entre uma preamar e uma baixamar 

sucessiva da maré) é de cerca de 1,0 m. Da mesma maneira como demonstrado no 

maregrama de quadratura, o maregrama de sizígia tende a mudar a amplitude da 

maré com o avanço do período lunar de forma a se aproximar das tendências comuns 

de uma maré de quadratura. 
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Figura 5.2.14-26. Maregrama referente ao período de 18 a 24 de julho de 2010. 

 

 

Figura 5.2.14-27. Maregrama referente ao período de 11 a 17 de julho de 2010. 

 

 

5.2.15 Qualidade das Águas Oceânicas e Sedimentos 

5.2.15.1 Fontes de Influência Antrópica na Área de Estudo 
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A Área de Estudo compreende o Canal de São Sebastião (CSS), e dentro deste, 

algumas regiões merecem especial atenção no que tange às ações antrópicas que 

podem influenciar a qualidade das águas e sedimentos de fundo. 

Na porção central do CSS encontra-se o Terminal Aquaviário de São Sebastião 

(TASSE), antigo Terminal Petrolífero Almirante Barroso (TEBAR), inaugurado em 

1968, pertencente à Companhia de Petróleo Brasileiro S. A. (PETROBRAS), e que 

funciona como importador e entreposto de petróleo e derivados (GUBITOSO, 2010). O 

TASSE possui um emissário submarino com aproximadamente 3.000 m de extensão, 

dividido em duas linhas, norte (1.400 m) e sul (1.600 m), cada uma com três difusores 

em suas extremidades. Através desse emissário, o terminal lança efluentes 

provenientes do Sistema de Separação de Água e Óleo (SAO) e da Estação de 

Tratamento de Efluentes (ETE). Tais efluentes são provenientes da mistura de água 

de produção e petróleo dos navios, das águas de drenagem dos tanques de 

armazenamento, das águas pluviais e de incêndios, e também de vazamentos do tipo 

oleosos. Os efluentes direcionados para a ETE recebem tratamento físico-químico 

enquanto os efluentes do SAO são tratados por Sistemas de Separação de Águas 

Oleosas. Posteriormente, ambos são misturados e enviados para o emissário 

(FORTIS, 2005).  

Além do emissário do TASSE, existe ainda o emissário do Araçá, que é responsável 

por captar os esgotos domésticos do município de São Sebastião, e se encontra em 

funcionamento desde o ano de 1990. Após os tratamentos de gradeamento e 

peneiramento, o esgoto é desinfectado por cloração e lançado ao mar. O emissário do 

Araçá tem aproximadamente 3.800 m de extensão e um trecho difusor com 17 

orifícios. 

Existem ainda mais dois emissários de pequeno porte que lançam efluentes no CSS, 

um na praia das Cigarras e outro no Saco da Capela (GUBITOSO, 2010). A praia das 

Cigarras conta com um sistema particular de coleta e disposição final de seus esgotos 

que são lançados através de um emissário submarino. Os esgotos gerados no centro 
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são coletados por uma rede antiga e lançados in natura junto ao cais das balsas 

(FUNDESPA, 2004). 

Além da influência antrópica dos emissários, no CSS está instalado ainda o Porto de 

São Sebastião, para navios de pequeno e médio calado. Cabe ressaltar ainda a 

vocação turística da região, que causa um aumento da população local e do tráfego de 

embarcações nos períodos de veraneio, fato que também pode ser uma fonte em 

potencial da degradação da qualidade da água e dos sedimentos desta região. Em 

épocas de veraneio e finais de semana prolongados, as populações da cidade de São 

Sebastião e de Ilhabela aumentam, respectivamente, até quatro e dez vezes 

(FUNDESPA, 2004), o que pode sobrecarregar os sistemas de coleta e tratamento de 

esgotos. 

Estudos pretéritos sobre o CSS demonstram que, apesar da existência de atividades 

antrópicas nesta região, não se observam alterações severas da qualidade de água e 

sedimentos deste canal. 

 

 

5.2.15.2 Qualidade das Águas Oceânicas 

Dados Secundários 

O CSS é caracterizado pela presença de duas massas d‟água bem definidas, a Água 

Costeira (AC), que recebe influência da drenagem continental, menos salina e mais 

aquecida, e a Água Central do Atlântico Sul (ACAS), mais densa e mais fria e que 

ocorre preferencialmente no período de primavera-verão. A presença sazonal da 

ACAS é a principal característica oceanográfica do Canal de São Sebastião, que 

atinge o domínio interno no verão e recua para junto do talude no inverno (CASTRO 

FILHO et al., 1987). 

Segundo FUNDESPA (2004), o fator que mais contribui para a poluição das águas do 

litoral Norte do Estado de São Paulo é o esgoto doméstico, portanto algumas 

considerações sobre este efluente merecem destaque.  



 

Relatório Ambiental Preliminar 

Ampliação do Píer Petroleiro 

Terminal Aquaviário de São Sebastião 

Rev.: 00 

Página 205 de 301 

Data: 15-09-2011 

Cap.5.2.Meio Fisico 

 

___________________________________________________________________________________ 

Diagnóstico do Meio Físico                                                                                                     205 de 301 

Os componentes dos esgotos domésticos são os mais diversos, desde águas de 

banho e lavagem, passando por restos de comida, sabões detergentes e 

contaminantes tóxicos até a matéria orgânica, que representa uma grande fração 

neste grupo. A matéria orgânica é rapidamente degradada pela ação bacteriana ao 

entrar no meio aquático, liberando carbono, enxofre, nitrogênio e fósforo (GUBITOSO, 

2010). Esses dois últimos, quando presentes em concentrações elevadas, podem 

contribuir para elevar o grau de trofia do ambiente acarretando um processo de 

eutrofização, com severas consequências para a biota, tais como, incremento da 

produção primária com consequente elevação da turbidez, diminuição dos teores de 

oxigênio dissolvido, e até mesmo a mortandade de organismos superiores. Em casos 

de circulação mais restrita, a eutrofização pode desencadear condições de hipoxia 

e/ou anoxia próximo ao fundo, que originam migrações das comunidades bentônicas e 

demersais, criando “zonas mortas” no fundo da coluna d‟água (LOWERY, 1998; YIN et 

al., 2004; MC-QUATTERS-GOLLOP et al., 2009). 

A região do Canal de São Sebastião pode ser considerada como oligo-mesotrófica 

(GIASENELA; SALDANHA-CORRÊA, 2003; FUNDESPA, 2004). As maiores 

concentrações de nitrogênio e fósforo na coluna d‟água geralmente são encontradas 

em maior profundidade, justamente por ocasião da presença da ACAS, que é rica em 

sais nutrientes, o que gera um aumento substancial da produção primária nova que 

será somada à produção primária regenerada, aumentando a biomassa fitoplanctônica 

no canal. O aumento e acúmulo de biomassa fitoplanctônica decorrem diretamente da 

produção primária nova, sendo que este fluxo de matéria e energia é transmitido 

diretamente aos sistemas pelágico e bentônico (GAETA et al., 1999 apud FUNDESPA, 

2004). 

No presente estudo, os dados pré-existentes referentes à qualidade de água foram 

compilados em uma tabela (Tabela 5.2.15-1), contudo, em alguns trabalhos não foi 

possível obter os dados brutos visto que os mesmos foram apresentados de forma 

gráfica, e, dessa forma não foram expostos na citada tabela. 
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Tabela 5.2.15-1. Variáveis ambientais na coluna d’água na Área de Estudo (Canal de São Sebastião) de 1994 a 2008, valores máximos e 
mínimos. Os valores marcados estão em desacordo com a legislação de referência (CONAMA n

o
 375/05). 

Variáveis 

Autor 
Giasenela & 
Saldanha 
(2003) 

Giasenela & 
Saldanha 
(2003) 

FUNDESPA 
(2004) 

FUNDESPA 
(2005) 

Gubitoso  
(2010) 

FUNDESPA 
(2009) 

Ano 1994 1997 2004 2005 2007 2008 

Unidade 

CONAMA 
357/05  
águas 
salinas 
classe 1 

mín máx mín máx mín máx mín máx mín máx mín máx 

Temperatura  
o
C - 27,3 29,39 22,70 22,97 - - - - 19,74 27,99 15,50 25,70 

Salinidade  - ≥ 30 32,79 34,12 33,89 34,73 - - - - 35,32 36,05 31,00 44,00 

pH - 6,5 - 8,5 - - - - - - - - 5,79 8,11 7,83 8,33 

OD  mg/L ≥ 6 3,53 7,66 6,06 7,07 5,70 6,00 5,2 6,70 4,70 6,59 6,00 10,20 

Saturação OD % - 13,90 120,50 55,20 100,50 - - - - - - 89,00 104,00 

Turbidez UNT v. a. - - - - 1,14 2,73 - - 0,35 2,70 0,85 64,68 

COD mg/L - - - - - - - - - - - 1 9,9 

COT mg/L 3 - - - - 12 30 1,1 1,4 - - 1 20,5 

SST mg/L - 15,25 200,87 2,31 12,00 - - 41,0 523,0 - - 1 137 

Nitrato mg/L 0,40 0,04 0,20 0,00 0,11 0,003 0,005 0,01 0,034 - - 0,000 0,561 

Nitrito mg/L 0,07 0,001 0,02 0,001 0,01 n.d. 0,002 - - - - 0,000 0,037 

Nitrogênio amoniacal mg/L 0,40 0,00 0,04 0,002 0,009 0,009 0,025 n.d. 1,01 - - 0,001 0,900 

Nitrogênio Kjeldahl mg/L - - - - - - - - - - - - - 

Fosfato mg/L - 0,00 0,05 0,02 0,10 - - 0,009 0,029 - - - - 

Fósforo total mg/L 0,062 - - - - - - - - - - 0,009 0,88 

Razão N/P - - 6,83 216,00 0,30 6,80 - - - - - - - - 

Cl-a µg/L - 0,21 0,96 0,85 3,24 1,15 1,89 0 2,88 - - 0 8,01 

Feopigmentos µg/L - - - - - 0 0,39 0 4,13 - - 0 3,343 

Coliformes NMP/100 mL 1.000 - - - - - - - - <1 22 - - 

Fenol µg/L 60 - - - - - - - - - - - - 

Óleos e graxas mg/L v.a. - - - - - - - - - - 1,1 2,0 

Alumínio mg/L 1,5 - - - - 0,29 0,67 - - - - 0,01 0,1 
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Variáveis 

Autor 
Giasenela & 
Saldanha 
(2003) 

Giasenela & 
Saldanha 
(2003) 

FUNDESPA 
(2004) 

FUNDESPA 
(2005) 

Gubitoso  
(2010) 

FUNDESPA 
(2009) 

Ano 1994 1997 2004 2005 2007 2008 

Unidade 

CONAMA 
357/05  
águas 
salinas 
classe 1 

mín máx mín máx mín máx mín máx mín máx mín máx 

Arsênio mg/L 0,01 - - - - - - - - - - - - 

Bário mg/L 1,00 - - - - - - - - - - 0,0015 0,0243 

Berílio ug/L 5,3 - - - - - - - - - - 0,20 0,30 

Boro mg/L 5,0 - - - - - - - - - - 0,401 5,29 

Cádmio mg/L 0,005 - - - - - - - - - - 0,0002 0,0029 

Chumbo mg/L 0,01 - - - - - - - - - - 0,0004 0,0087 

Cobre mg/L 0,005 - - - - 0,06 0,081 - - - - 0,0005 0,039 

Cromo total mg/L 0,05 - - - - - - - - - - 0,0003 0,0429 

Cromo hexavalente mg/L - - - - - - - - - - - - - 

Estanho mg/L - - - - - - - - - - - - - 

Ferro total mg/L - - - - - 0,02 0,043 - - - - 0,008 0,566 

Ferro dissolvido mg/L 0,3 - - - - - - - - - - 0,006 0,218 

Fluoreto total mg/L 1,4 - - - - - - - - - - 0,006 1,12 

Manganês mg/L 0,1 - - - - - - - - - - 0,0003 0,0218 

Mercúrio mg/L 0,0002 - - - - - - - - - - - - 

Vanádio mg/L - - - - - - - - - - - 0,0002 0,0025 

Zinco mg/L 0,09 - - - - 0,033 0,037 - - - - 0,0011 0,069 

Níquel mg/L 0,025 - - - - - - - - - - 0,0002 0,0143 

Sulfetos mg/L - - - - - - - - - - - - - 

2,4,5-T µg/L 10,0 - - - - - - - - - - 0,01 4,4 

2,4,5-TP µg/L 10,0 - - - - - - - - - - 0,014 0,032 

2,4-D µg/L 30,0 - - - - - - - - - - - - 

Aldrin + Dieldrin µg/L 0,0019 - - - - - - - - - - - - 

Benzeno µg/L 700 - - - - - - - - - - - - 
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Variáveis 

Autor 
Giasenela & 
Saldanha 
(2003) 

Giasenela & 
Saldanha 
(2003) 

FUNDESPA 
(2004) 

FUNDESPA 
(2005) 

Gubitoso  
(2010) 

FUNDESPA 
(2009) 

Ano 1994 1997 2004 2005 2007 2008 

Unidade 

CONAMA 
357/05  
águas 
salinas 
classe 1 

mín máx mín máx mín máx mín máx mín máx mín máx 

Carbaril µg/L 0,32 - - - - - - - - - - - - 

Clordano µg/L 0,004 - - - - - - - - - - - - 

DDT µg/L 0,001 - - - - - - - - - - - 0,0002 

Demeton µg/L 0,1 - - - - - - - - - - - - 

Dodecacloro pentaciclodecano µg/L 0,001 - - - - - - - - - - - - 

Endossulfan µg/L 0,01 - - - - - - - - - - - - 

Endrin µg/L 0,004 - - - - - - - - - - - - 

Etilbenzeno µg/L 25 - - - - - - - - - - - 11,80 

Fenóis totais µg/L 60 - - - - - - - - - - 0,002 0,023 

Gution µg/L 0,01 - - - - - - - - - - - - 

Heptacloro epóxido + heptacloro µg/L 0,001 - - - - - - - - - - - - 

Lindano µg/L 0,004 - - - - - - - - - - - - 

Malation µg/L 0,1 - - - - - - - - - - - - 

Metoxicloro µg/L 0,03 - - - - - - - - - - - - 

Monoclorobenzeno µg/L 25 - - - - - - - - - - - - 

PCBs µg/L 0,03 - - - - - - - - - - - - 

Surfactantes aniônicos mg/L 0,2 - - - - - - - - - - - - 

Tolueno µg/L 215 - - - - - - - - - - - 28,6 

Toxafeno µg/L 0,0002 - - - - - - - - - - - - 

Tributilestanho µg/L 0,01 - - - - - - - - - - - - 

Triclorobenzeno µg/L 80 - - - - - - - - - - - - 

Tricloroeteno µg/L 30,0 - - - - - - - - - - - - 

Xileno µg/L - - - - - - - - - - - - 30,2 

HPAs ng/L - - - - - - - 1,01 3,58 - - 1,04 93,8 
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Variáveis 

Autor 
Giasenela & 
Saldanha 
(2003) 

Giasenela & 
Saldanha 
(2003) 

FUNDESPA 
(2004) 

FUNDESPA 
(2005) 

Gubitoso  
(2010) 

FUNDESPA 
(2009) 

Ano 1994 1997 2004 2005 2007 2008 

Unidade 

CONAMA 
357/05  
águas 
salinas 
classe 1 

mín máx mín máx mín máx mín máx mín máx mín máx 

n-alcanos µg/L - - - - - - - 0,28 1,24 - - - 1,193 
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Em trabalho realizado na plataforma continental interna, Giasenella e Saldanha-Corrêa 

(op cit.) detalharam diferenças tróficas e físico-químicas entre as massas d‟água que 

penetraram no CSS, a AC e a ACAS, durante períodos de primavera (1997) e verão 

(1994), sendo amostradas quatro estações dentro do canal, além de outras estações 

na área da plataforma.  

Os referidos autores observaram baixa disponibilidade de fosfato na AC contrastando 

com teores aproximadamente três vezes mais elevados na ACAS. A razão N/P não 

atingiu valores tão elevados quanto 216 no CSS, valor semelhante ao encontrado na 

AC, enquanto que na ACAS, essa razão apresentou um valor máximo de 21,45, no 

verão de 1994. No período de primavera, os referidos autores encontraram valores 

máximos de razão N/P mais equilibrados na AC, na ACAS e no CSS, 

respectivamente, 33,05; 14,23 e 6,80. As variações das concentrações de fosfato, 

nitrato e nitrogênio amoniacal no CSS nos períodos estudados pelos referidos autores 

estão apresentados na Tabela 5.2.15-1. Ainda no período de verão, Giasenella e 

Saldanha-Corrêa (2003), obtiveram uma concentração média de clorofila-a de 0,59 

µg.L-1, e valor médio de material em suspensão de 44,73 mg.L-1, atingindo valor 

máximo de 200,87 mg.L-1, na porção norte do CSS, sendo esta concentração mais 

elevada atribuída à influência do rio Juqueriquerê e revelando a predominância da AC 

no canal. No período de primavera, os referidos autores registraram uma 

concentração média de clorofila-a de 1,80 µg.L-1 indicando a influência positiva da 

ACAS para o desenvolvimento do fitoplâncton e valor médio de material em 

suspensão de 41,17 mg.L-1. 

Em agosto de 2003, foi realizado um estudo para detectar condições ambientais pré-

existentes dentro do CSS, referentes ao Plano de Monitoramento Ambiental da Marina 

Yatch Clube de Ilhabela, abrangendo três estações em frente à referida marina 

(FUNDESPA, 2004). Os resultados não detectaram a presença da ACAS, sendo 

registrados valores de temperatura acima de 20°C e salinidade abaixo de 33. As 
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águas se mostraram bem oxigenadas, com valores acima de 5,00 mg.L-1, em 

conformidade com a Resolução CONAMA nº 357/05. 

O estudo detectou concentrações de nutrientes e feopigmentos característicos de 

ambientes oligomesotróficos, corroborando os resultados obtidos por Giasenela e 

Saldanha-Corrêa (2003) nos anos de 1994 e 1997. 

A área amostral foi considerada própria no que tange aos teores de coliformes fecais 

(CF). As concentrações mais elevadas de CF dentro da malha amostral foram 

atribuídas aos fundeios de embarcações e à proximidade com o lançamento de 

efluente pelo emissário da SABESP. Os autores relacionaram os baixos teores de 

biomassa fitoplanctônica à ausência da ACAS no período amostral, contudo, o valor 

máximo obtido neste estudo, 1,89 µg.L-1, equipara-se ao valor máximo do pigmento 

obtido na ACAS no período de verão em 1994 por Giasenella e Saldanha (op.cit.), 

1,54 µg.L-1.  

O estudo abrangeu ainda a determinação de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos 

(HPA, 16 prioritários), carbono orgânico total e alguns metais. A única variável 

analisada que não apresentou conformidade com a Resolução CONAMA n° 357/05 foi 

o cobre dissolvido, que ultrapassou ligeiramente o limite estabelecido pela legislação 

em todas as estações amostradas. Apesar de ser uma variável comumente associada 

a atividades industriais, o cobre também pode estar presente nos efluentes 

domésticos, podendo ainda alterar os ciclos biogeoquímicos, já que este elemento 

funciona como um micro nutriente. 

O estudo realizado pela FUNDESPA (2005) referente ao “Serviço de Monitoramento 

Ambiental das Águas, Sedimento e Biota do Canal de São Sebastião” contemplou 15 

estações, sendo 11 distribuídas pelo CSS e quatro na área de dispersão do emissário 

do TASSE em fevereiro de 2005.  

As concentrações de nutrientes encontradas neste estudo foram baixas, apontando 

para a ausência da ACAS no período amostral. O fosfato, o nitrato e nitrogênio 

amoniacal apresentaram valores médios de, respectivamente, 0,021; 0,01 e 0,019 
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mg.L-1, todos em conformidade com a Resolução CONAMA n° 357/05. O nitrito não foi 

detectado. A razão N/P baseada nos valores médios, 1,38, indicou um desequilíbrio 

biogeoquímico, com limitação da produtividade primária por nitrogênio, o que aponta 

para um excesso de fósforo, que geralmente atinge os ambientes costeiros através de 

efluentes domésticos contendo sabões e detergentes. A influência direta dos teores de 

fósforo no CSS deve ser considerada, visto que as estações na área de dispersão do 

TASSE apresentaram teores ligeiramente mais elevados, em especial na água de 

fundo. Essa razão de N/P corrobora, de certa maneira, os resultados obtidos por 

Giasenela e Saldanha-Corrêa (2003), contudo, os referidos autores encontraram uma 

limitação da produção primária por fósforo com maior frequência.  

Os teores de nitrogênio amoniacal também foram mais elevados nas estações da área 

de dispersão do TASSE, o que aponta para a influência deste emissário na qualidade 

das águas, ainda que esta seja mínima. Nas demais estações, as concentrações de 

nitrogênio amoniacal foram mais elevadas nas águas de fundo, o que pode ser um 

indício da ocorrência de remineralização de matéria orgânica. Em relação ao grau de 

trofia, o CSS foi considerado oligo-mesotrófico, corroborando os resultados de estudos 

pretéritos sobre a região.  

As concentrações de carbono orgânico total se distribuíram de forma homogênea 

dentro da malha amostral, variando entre 1,1 e 1,4 mg.L-1, não se observando 

qualquer influência direta do emissário sobre a dispersão desta variável.  

Os níveis de oxigênio dissolvido acusaram a boa oxigenação da água, muito embora, 

em algumas estações, estes tenham se mostrado ligeiramente abaixo do valor 

considerado ideal pela Resolução CONAMA n° 357/05. As concentrações de oxigênio 

dissolvido variaram entre 5,2 e 6,7 mg.L-1, com as menores concentrações ocorrendo 

tanto em estações na área de dispersão do emissário quanto nas áreas mais 

afastadas, incluindo uma estação na extremidade sul do canal, considerada como 

controle. Esses resultados mostram que não se pode atribuir os teores mais baixos de 

oxigênio exclusivamente à influência direta do emissário. 
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Em relação à distribuição de material em suspensão no CSS, entretanto, a influência 

do emissário do TASSE se mostrou bastante clara, com um valor de 523,00 mg.L-1 na 

área de dispersão, muito superior aos valores encontrados nas demais estações que 

variaram entre 41,00 e 89,00 mg.L-1. 

O monitoramento realizado por FUNDESPA (2005) abrangeu também metais e 

compostos orgânicos (n-alcanos e HPA). Em relação aos metais, as concentrações de 

cromo ultrapassaram o limite estabelecido pela Resolução CONAMA nº 357/05 

uniformemente em todas as estações amostradas, não sendo possível observar 

qualquer influência direta do emissário sobre esta variável.  

O cobre foi analisado apenas na fração total, contudo a Resolução CONAMA nº 

357/05 estabelece limite apenas para a fração dissolvida. Os autores do referido 

estudo, porém, indicaram a não observância do limite da CONAMA nº 20/86 em 

relação ao teor de cobre total em uma estação no entorno da área de dispersão do 

emissário. A não conformidade com a legislação ambiental pertinente considerando os 

teores de cobre na coluna d‟água já havia sido observada em estudos pretéritos 

(FUNDESPA, 2004), nas proximidades da Marina Yatch Clube de Ilhabela.  

A Resolução CONAMA nº 357/05 não estabelece um valor de referência para o 

vanádio, e este elemento foi detectado em três estações, sendo que duas estão 

localizadas na área de dispersão do emissário, indicando a influência direta deste 

sobre a qualidade das águas do CSS. Porém, a maior concentração de vanádio foi 

registrada na estação considerada controle, ao sul do canal. A queima de 

combustíveis fósseis é responsável pela entrada de elementos-traço na maioria dos 

ecossistemas aquáticos e terrestres e o ciclo global do vanádio é dominado por 

emissões antrópicas para a atmosfera (NEVES, 2005). Diferente dos demais metais, o 

vanádio não sofre bioacumulação, porém é indicativo de poluição por petróleo, já que 

é um dos componentes desta mistura. O alumínio, também foi detectado em duas 

estações na área do emissário e no ponto considerado controle no sul do CSS, 
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indicando assim outras fontes de poluição para o canal, que não o emissário do 

TASSE. 

As concentrações dos demais metais analisados, ferro, zinco e alumínio, se 

mostraram em conformidade com a Resolução CONAMA no 357/05, no entanto, a 

distribuição irregular dos dois últimos elementos, que foram detectados apenas em 

algumas estações, pode ser um indicativo de influência antrópica localizada. 

Em relação aos hidrocarbonetos, todas as medidas relacionadas a esse composto 

apresentaram concentrações em conformidade com a Resolução CONAMA no 357/05. 

A maioria dos n-alcanos detectados apresentaram número ímpar de carbonos, 

indicando a sua origem biogênica continental. Dentre os HPA detectados, apenas o 

naftaleno e seus derivados metilados foram detectados, que são mais leves e 

solúveis. 

Gubitoso (2010) analisou a coluna d‟água nas áreas de influência do emissário do 

TASSE e do emissário do Araçá, num total de 20 estações, 10 em cada área, no 

período chuvoso (março e abril) do ano de 2007. O referido autor encontrou valores de 

temperatura acima de 19,74 oC e salinidade maior que 35,32, em ambas as áreas 

amostrais. Não foram detectados teores de nutrientes nitrogenados e nem de fosfato 

em nenhuma das áreas de influência, caracterizando a condição de oligotrofia do CSS 

e confirmando resultados de alguns estudos anteriores. Os valores de pH no emissário 

do Araçá se mostraram homogêneos, variando entre 7,98 e 8,16. Na área do 

emissário do TASSE, a variação de pH foi atípica para o meio marinho, com valores 

entre 5,79 e 8,11, revelando a influência desse efluente sobre a qualidade da água. As 

demais variáveis determinadas incluíram fenóis, óleos e graxas, coliformes fecais e 

Enterococos, todas em conformidade com os valores estabelecidos pela Resolução 

CONAMA no 357/05. 

Com o intuito de monitorar os despejos provenientes do emissário do TASSE, a 

FUNDESPA realizou um estudo em 2008 (FUNDESPA, 2009), abrangendo 15 

estações em um raio de 1 km deste emissário. Também foram amostradas duas 
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estações controle nas extremidades norte e sul do canal e mais dois pontos em frente 

aos emissários do Araçá e de Ilhabela. Foram realizadas amostragens trimestrais da 

coluna d‟água entre fevereiro e novembro de 2008, totalizando quatro campanhas.  

Os resultados demonstraram a existência de algumas variáveis em desacordo com a 

Resolução CONAMA no 357/05, como: carbono orgânico dissolvido, boro, cobre 

dissolvido, fósforo total, nitrato, nitrogênio amoniacal e óleos e graxas. A coluna 

d‟água foi considerada bem oxigenada, com valores entre 6,00 e 10,20 m.L-1. As 

concentrações de fósforo total variaram entre 0,009 e 0,88 mg.L-1. Dentre as formas 

nitrogenadas, o nitrogênio amoniacal apresentou a maior amplitude de valores, de 

0,009 a 0,900 mg.L-1. O nitrato não foi detectado em algumas amostras e apresentou 

valor máximo de 0,561 mg.L-1, o mesmo ocorrendo com o nitrito cuja concentração 

máxima foi de 0,037 mg.L-1. Todas as formas nitrogenadas apresentaram valores 

acima do limite estabelecido pela Resolução CONAMA no 357/05.  

Em relação aos estudos pretéritos supracitados, pode-se dizer que as concentrações 

de nutrientes na coluna d‟água sofreram um ligeiro aumento. A não conformidade do 

cobre com a legislação pertinente já havia sido observada em estudos anteriores 

(FUNDESPA, 2004; FUNDESPA, 2005), porém, em relação aos resultados do estudo 

em questão acredita-se que os teores desta variável estejam associados a eventos 

pontuais de poluição. Dentre as variáveis avaliadas, a que se mostrou frequentemente 

em desacordo com a Resolução CONAMA no 357/05 foi o carbono orgânico total 

(COT) com valores entre 1,00 e 20,50 mg.L-1. Não foi possível observar uma relação 

direta entre a influência do emissário e as variáveis que não se enquadraram na 

Resolução CONAMA no 357/05. Os autores creditaram os resultados tanto à possível 

influência do TASSE, quanto a eventos pontuais. Nas quatro campanhas, as 

concentrações de compostos orgânicos alifáticos e aromáticos foram muito baixas, 

não revelando nenhuma tendência que indicasse influência do emissário sobre essas 

variáveis.  
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A Figura 5.2.15-1 apresenta valores médios de nutrientes no CSS no período de 1994 

a 2008 calculados a partir dos dados secundários de Gianesella e Saldanha (2003) e 

FUNDESPA (2004, 2005, 2009). Observa-se que os nutrientes avaliados 

apresentaram um comportamento semelhante nos períodos amostrados, sendo claro 

o aumento das concentrações médias destas variáveis no período de 2008, o que 

pode ser resultante de contínua ação antrópica ao longo dos últimos anos.  

 

 
Fonte: Gianesella; Saldanha, 2003; FUNDESPA 2004, 2005, 2009 

Figura 5.2.15-1. Concentrações de fósforo total, fosfato, nitrito, nitrato e nitrogênio 

amoniacal na coluna d’água no período de 1994 a 2008, valores 

médios 

 

A carga de biomassa fitoplanctônica, contudo, não parece ter sido afetada pela 

elevação nos teores de nutrientes, já que não se observaram diferenças efetivas nos 

teores médios de clorofila-a de 1994 a 2008, à exceção do ano de 1994, onde a 

concentração do pigmento foi menor (Figura 5.2.15-2).  
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Figura 5.2.15-2. Concentrações de clorofila-a na coluna d’água no período de 
1994 a 2008, valores médios. 

O grau de trofia se manteve (oligo-mesotrófico) ao longo do período amostral, apesar 

do pequeno incremento de nutrientes e da não conformidade destes com a Resolução 

CONAMA no 357/05 em algumas amostras do período de 2008. As concentrações de 

coliformes fecais no Canal de São Sebastião se mostraram baixas nos períodos 

estudados, sustentando a balneabilidade própria das águas.  

De maneira geral, os estudos pretéritos que abordam a qualidade das águas do Canal 

de São Sebastião, mostraram que existe uma pequena influência dos efluentes dos 

emissários que atuam nesta região, além de outras fontes pontuais não identificadas. 

No entanto, não se observou poluição severa e nem contaminação das águas do 

canal, considerando-se as variáveis avaliadas. 

 

Dados Primários 

Metodologia 

A amostragem de água no Canal de São Sebastião foi realizada no dia 13 de julho de 

2010 em maré de sizígia. Foram amostradas 10 estações, sendo seis estações nas 
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proximidades do TASSE, duas estações nas áreas próximas dos emissários do Araçá 

e de Ilhabela e mais duas estações controle, uma ao sul e outra ao norte do canal 

(Figura 5.2.15-3 e Tabela 5.2.15-2). Devido às diferenças de profundidade entre as 

estações, a amostragem da coluna d‟água variou entre elas. Na estação 1, a coluna 

d‟água foi amostrada apenas em sub-superfície. Nas estações 2 e 6, a amostragem foi 

realizada em sub-superfície e fundo e nas demais estações, a coluna d‟água foi 

amostrada em sub-superfície, meia-água e fundo. 

 

 

Figura 5.2.15-3.  Estações amostradas no Canal de São Sebastião, em junho de 2010. Estações em 
amarelo caracterizam a área de lançamento dos emissários, TASSE (# 5), Araçá (# 8) 
e Ilhabela (# 7). 

 

N 
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Tabela 5.2.15-2. Coordenadas geográficas (UTM) das estações amostradas no Canal de São 
Sebastião. 

Estação 
Coordenadas 

Descrição do ponto 
N E 

1 7367789 460190 Próximo a junção do Píer antigo com o novo 

2 7368410 460841 No meio do futuro Píer 

3 7368545 461187 Berço Norte do futuro Píer 

4 7368854 461348 Berço Sul do futuro Píer 

5 7367234 461015 Em frente ao Píer existente 

6 7367178 460203 Em frente à descarga do emissário do TASSE 

7 7370633 462536 Emissário de Ilhabela 

8 7364906 458727 Emissário do Araçá 

9 7377551 465248 Controle Norte 

10 7360426 450781 Controle Sul 

 

A coleta de água foi realizada com garrafa de Ninski confeccionada em material inerte 

e com 10 L de capacidade (Figura 5.2.15-4). As alíquotas foram acondicionadas em 

frascos devidamente identificados e previamente limpos, contendo conservantes 

quando necessário, e imediatamente refrigeradas até a entrega ao laboratório 

certificado em tempo hábil para o processamento das análises. A penetração de luz foi 

medida com o auxílio de um disco de Secchi (Figura 5.2.15-5). 

A Tabela 5.2.15-3 apresenta as variáveis analisadas na coluna d‟água. As variáveis 

salinidade, temperatura, pH, oxigênio dissolvido, porcentagem de saturação de 

oxigênio dissolvido, sólidos totais dissolvidos, potencial de oxi-redução (ORP) e 

condutividade foram medidas in situ com uma sonda YSI modelo 556 (Multi Probe 

System) previamente calibrada (Figura 5.2.15-6) 
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Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.2.15-4. Amostragem de água com 
garrafa de Ninski no Canal 
de São Sebastião 

 
Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.2.15-5. Medição da penetração de luz 
na coluna d’água com disco 
de Secchi no Canal de São 
Sebastião 

 

 

Tabela 5.2.15-3. Variáveis determinadas na coluna d’água no Canal de São Sebastião. 

Variáveis determinadas na coluna d’água 

Salinidade Óleos e graxas 

Alcalinidade Nutrientes (Amônia, Nitratos, Nitrito e Fosfatos) 

Dureza Fenóis 

DBO Metais (As, Ba, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Zn, V) 

Potencial de oxi-redução (ORP) Surfactantes 

OD BTEX 

pH TPH 

Condutividade HPAs 

Temperatura Coliformes fecais 

Turbidez Hidrocarbonetos totais 

Cor aparente Clorofila a 

Sólidos em suspensão totais Densidade de Cianobactérias 

Sólidos dissolvidos  
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Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.2.15-6. Sonda multi-parâmetros YSI 556 para medição de dados in situ no 
Canal de São Sebastião 

 

As amostras foram classificadas como águas salobras Classe 2, segundo a Resolução 

CONAMA no 357/05, utilizada como referência para avaliação dos resultados obtidos 

de qualidade de água. Os métodos analíticos utilizados para a determinação de cada 

variável estão citados nos laudos laboratoriais. 

 

Análise dos Dados 

As variáveis de qualidade da água foram avaliadas com base nos limites preconizados 

pela Resolução CONAMA no 357/05, para água salobra Classe 2. Os resultados das 

variáveis analisadas foram representados graficamente para melhor visualização do 

padrão de comportamento entre as estações de coleta. Alguns resultados derivados 

do tratamento dos dados foram apresentados na forma de histogramas ou através de 

linhas de tendência.  Os índices de trofia de cada estação foram determinados através 

do cálculo do Índice de Estado Trófico (IET) desenvolvido por Carlson (1977). 

Baseando-se em medidas de clorofila-a e fósforo total, Toledo et al. (1984 apud 

LAMPARELLI, 2004) adaptou este índice para ecossistemas subtropicais.  

O cálculo do Índice de Estado Trófico baseado na concentração de fósforo total é 

calculado através da seguinte equação:   
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Para a determinação do IET (P) no presente estudo, foram utilizados os valores de 

fósforo total, convertidos de mg.L-1 para µg.L-1 como exige o cálculo. A Tabela 

5.2.15-4 apresenta a classificação do grau de trofia de acordo com o resultado deste 

índice. 

Tabela 5.2.15-4. Limites para diferentes níveis de estado trófico segundo o sistema de classificação 
proposto por Carlson (1977) e adaptado por Toledo et al. (1984 apud LAMPARELLI, 
2004) 

IET Estado trófico 

IET≤24 Ultraoligotrófico 

24<IET≤44 Oligotrófico 

44<IET≤54 Mesotrófico 

54<IET≤74 Eutrófico 

IET>74 Hipereutrófico 

 

A produção primária em um sistema aquático está intimamente relacionada à 

disponibilidade de nutrientes na coluna d‟água e, por vezes, pode ser limitada devido à 

baixa concentração de algum destes compostos, que passa a ser considerado o 

nutriente limitante. Redfield (1934) propôs a proporção de 16:1 entre nitrogênio e 

fósforo para a produção primária do fitoplâncton. Esta relação, conhecida como 

relação N/P de Redfield, foi calculada com o intuito de avaliar se existe uma limitação 

da produção primária na área amostral e, neste caso, qual seria o nutriente limitante. A 

concentração de nitrogênio foi considerada como a soma de nitrito, nitrato e nitrogênio 

amoniacal.  A abordagem utilizada na avaliação da penetração de luz considerou o 

coeficiente de extinção de luz (K), dado pela fórmula (Margalef, 1983): 

K=1,7x Z
-1

 

onde 1,7 é um valor constante (POOLE; ATKINS, 1929);  

Z é a medida de penetração de luz dada pelo disco de Secchi, em metros. 

Resultados e Discussão 

Os resultados das variáveis analisadas nas amostras da coluna de água coletadas no 

Canal de São Sebastião em julho de 2010 encontram-se na Tabela 5.2.15-5.   
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Tabela 5.2.15-5. Variáveis analisadas na coluna d’água nas estações do Canal de São Sebastião em julho de 2010. As células em vermelho 
destacam os valores acima do limite permitido pela legislação de referência. 

Variáveis Unidade 

Águas 

salobras 

classe 2 

Profundidade  

de 

amostragem 

Estações 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Profundidade  m − − 3,10 5,1 22,5 20,2 39,0 7,0 28,8 29,1 16,0 17,4 

Transparência m − − 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

vento m/s −  3,8 3,8 - 3,0 - - - 5,0 - 1,6 

Temperatura da água ºC − 

Superfície 22,44 22,47 22,53 22,46 22,44 22,48 22,17 22,40 22,35 22,09 

Meia-água - - 22,47 22,46 22,51 - 22,14 22,49 22,41 22,04 

Fundo - 22,46 22,47 22,47 22,50 22,49 22,21 22,48 22,38 21,99 

Saturação de OD % − 

Superfície 85,50 87,10 87,60 87,70 88,80 - 88,40 91,30 89,00 82,20 

Meia-água - - 87,40 87,80 87,40 - 87,00 89,60 89,70 80,80 

Fundo - 85,30 86,10 85,90 87,10 - 88,00 88,90 89,80 77,70 

Oxigênio Dissolvido mg/L ≥4,00 

Superfície 6,40 6,52 6,56 6,57 6,65 6,60 6,65 6,84 6,67 6,20 

Meia-água - - 6,54 6,57 6,52 - 6,55 6,71 6,69 6,10 

Fundo - 6,38 6,42 6,42 6,50 6,60 6,59 6,64 6,71 5,86 

pH  
6,5 ≤ pH≤ 

8,5 

Superfície 8,32 8,32 8,33 8,31 8,36 7,95 8,36 8,29 8,38 8,22 

Meia-água - - 8,32 8,34 8,32 - 8,34 8,31 8,37 8,27 

Fundo - 8,29 8,31 8,31 8,24 8,22 8,28 8,31 8,33 8,26 

Condutividade mS − 

Superfície 37718 37676 37456 37605 39540 37642 37367 37499 37815 37072 

Meia-água - - 37687 37625 38143 - 37493 37519 38437 37087 

Fundo - 37488 38527 38150 38283 37086 37953 37610 38571 37253 

Salinidade − 
0,5 < sal < 

30 

Superfície 25,32 25,27 25,19 25,23 25,21 25,24 25,21 25,16 24,44 25,40 

Meia-água - - 25,28 25,25 25,06 - 25,33 25,17 25,85 25,08 

Fundo - 25,34 25,90 25,61 25,71 24,83 25,59 25,31 25,91 25,25 
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Variáveis Unidade 

Águas 

salobras 

classe 2 

Profundidade  

de 

amostragem 

Estações 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TDS ppt − 

Superfície 25,77 25,73 25,66 25,69 25,68 25,07 25,67 25,63 25,89 25,52 

Meia-água - - 25,74 25,71 26,03 - 25,78 25,63 26,27 25,55 

Fundo - 25,75 26,30 26,04 26,13 25,32 26,04 25,71 26,32 25,71 

Sólidos em Suspensão 

Totais  
mg/L − 

Superfície 17,00 10,00 14,00 11,00 8,00 8,00 10,00 27,00 9,00 12,00 

Meia-água - - 8,00 15,00 9,00 - 54,00 6,00 33,00 7,00 

Fundo - 8,00 16,00 27,00 9,00 11,00 9,00 11,00 15,00 8,00 

Turbidez UNT − 

Superfície 5,81 2,81 2,12 0,89 0,90 1,80 0,80 1,05 1,03 0,86 

Meia-água - - 1,46 1,77 0,89 - 1,85 1,10 3,03 1,44 

Fundo - 2,78 3,58 5,87 1,38 3,81 2,06 1,57 3,12 1,92 

ORP mV − 

Superfície 253,5 268,9 277,6 269,7 262,7 291,7 254,6 280,1 253,2 374,7 

Meia-água - - 275,3 270,9 275,9 - 252,7 281,4 251,8 308,2 

Fundo - 225,7 280,4 276,4 286,2 290,4 244,9 284,5 247,6 296,5 

DBO mg/L − 

Superfície 2,00 2,00 n.d. n.d. 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 

Meia-água - - 2,00 2,00 2,00 - 2,00 1,00 2,00 2,00 

Fundo - 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Cor aparente mgPt/L − 

Superfície 18,00 3,00 5,00 10,00 4,00 n.d n.d. n.d. 3,00 n.d. 

Meia-água - - n.d. 5,00 n.d. - 7,00 6,00 n.d. 3,00 

Fundo - 14,00 13,00 16,00 n.d. 6,00 9,00 7,00 5,00 3,00 

Alcalinidade mg CaCO3/L  

Superfície 119 122 117 110 112 118 116 119 117 119 

Meia-água - - 125 119 115 - 118 116 120 120 

Fundo - 112 115 116 120 102 119 124 118 122 

Dureza mg CaCO3/L  
Superfície 4387 4085 4047 4469 4561 4850 4765 4817 4889 4712 

Meia-água - - 4129 5096 4437 - 4811 4745 5127 4889 
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Variáveis Unidade 

Águas 

salobras 

classe 2 

Profundidade  

de 

amostragem 

Estações 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fundo - 4541 4258 3753 4666 4896 4993 5132 4937 4144 

Fosfato mg/L - 

Superfície 0,019 0,007 0,007 0,007 0,006 0,008 0,007 0,005 0,007 0,006 

Meia-água - - 0,0007 0,008 0,006 - 0,008 0,006 0,007 0,008 

Fundo - 0,008 0,009 0,009 0,007 0,007 0,012 0,009 0,007 0,008 

Nitratos  mg/L 0,70 

Superfície n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. 

Meia-água - - n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. n.d. 

Fundo - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. 

Nitritos  mg/L 0,20 

Superfície n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. 

Meia-água - - n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. n.d. 

Fundo - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. 

Nitrogênio Amoniacal mg/L 0,70 

Superfície 0,020 0,018 0,047 0,037 0,012 0,038 0,016 n.d. 0,023 0,018 

Meia-água - - 0,052 0,020 0,014 - 0,031 0,013 n.d. 0,011 

Fundo - 0,009 0,010 0,015 0,025 0,031 0,015 n.d. 0,024 0,038 

Densidade de cianobactérias células/mL − 

Superfície n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. 

Meia-água - - n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. n.d. 

Fundo - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. 

Clorofila a mg/L − 

Superfície n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,60 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Meia-água - - n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. n.d. 

Fundo - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. 

Coliformes Termotolerantes  NMP/100 mL 2500 

Superfície <18 <18 20,00 <18 <18 <18 20,00 <18 <18 <18 

Meia-água - - <18 <18 <18 - <18 <18 <18 <18 

Fundo - <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 

Surfactantes mg/L 0,093 Superfície n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. 



 

Relatório Ambiental Preliminar 

Ampliação do Píer Petroleiro 

Terminal Aquaviário de São Sebastião 

Rev.: 00 

Página 226 de 301 

Data: 15-09-2011 

Cap.5.2.Meio Fisico 

 

_____________________________________________________________________ 

Diagnóstico do Meio Físico                                                                                                     226 de 301 

Variáveis Unidade 

Águas 

salobras 

classe 2 

Profundidade  

de 

amostragem 

Estações 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Meia-água - - n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. n.d. 

Fundo - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. 

Arsênio Total mg/L 0,069 

Superfície n.d. 0,00 n.d. n.d. n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. 

Meia-água - - n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. n.d. 

Fundo -   n.d. n.d. n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. 

Bário Total mg/L - 

Superfície 0,004 0,0038 0,004 0,004 0,004 n.d 0,005 0,004 0,004 0,004 

Meia-água - - 0,0035 0,005 0,003 - 0,005 n.d. 0,004 0,005 

Fundo - 0,0042 0,0036 0,004 0,004 n.d 0,005 n.d. 0,004 0,005 

Cádmio Total mg/L 0,04 

Superfície n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. 

Meia-água - - n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. n.d. 

Fundo - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. 

Chumbo Total mg/L 0,21 

Superfície n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. 

Meia-água - - n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. n.d. 

Fundo - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. 

Cobre dissolvido mg/L 0,0078 

Superfície n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. 

Meia-água - - n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. n.d. 

Fundo - n.d. n.d. n.d. n.d. 0,0010 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Cromo Total mg/L 0,05 

Superfície 0,05 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. 

Meia-água - - n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. n.d. 

Fundo - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. 

Ferro Dissolvido mg/L 0,30 

Superfície n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. 

Meia-água - - n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. n.d. 

Fundo - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. 
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Variáveis Unidade 

Águas 

salobras 

classe 2 

Profundidade  

de 

amostragem 

Estações 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Manganês Total mg/L 0,10 

Superfície n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. 

Meia-água - - n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. n.d. 

Fundo - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. 

Mercúrio Total mg/L 0,0018 

Superfície n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. 

Meia-água - - n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. n.d. 

Fundo - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. 

Níquel Total mg/L 0,074 

Superfície 0,0006 0,0009 0,0017 0,001 0,001 0,001 0,002 0,002 0,001 0,002 

Meia-água - - 0,0007 0,001 n.d. - 0,001 0,001 0,001 0,001 

Fundo - 0,00 0,0015 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,001 

Zinco Total mg/L 0,12 

Superfície 0,015 0,012 0,013 0,015 0,021 0,015 0,017 0,018 0,015 0,015 

Meia-água - - 0,0120 0,013 0,011 - 0,017 0,018 0,015 0,015 

Fundo - 0,0130 0,0118 0,013 0,013 0,014 0,019 0,015 0,015 0,025 

Vanádio mg/L - 

Superfície 0,0006 0,0007 0,0007 0,0006 0,0008 0,0005 0,0008 0,0009 0,0008 0,0011 

Meia-água - - 0,0006 0,0005 0,0003 - 0,0004 0,0008 0,0010 0,0007 

Fundo - 0,0008 0,0008 0,001 0,0007 0,0009 0,0006 0,0009 0,001 0,0006 

Acenafteno µg/L − 

Superfície n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. 

Meia-água - - n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. n.d. 

Fundo - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. 

Acenaftileno µg/L − 

Superfície n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. 

Meia-água - - n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. n.d. 

Fundo - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. 

Antraceno µg/L − 
Superfície n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. 

Meia-água - - n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. n.d. 
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Variáveis Unidade 

Águas 

salobras 

classe 2 

Profundidade  

de 

amostragem 

Estações 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fundo - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. 

Benzo(a)antraceno µg/L 0,018 

Superfície n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. 

Meia-água - - n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. n.d. 

Fundo - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. 

Benzo(a)pireno µg/L 0,018 

Superfície n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. 0,045 n.d. n.d. 

Meia-água - - n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. n.d. 

Fundo - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. 

Benzo(b)fluoranteno µg/L 0,018 

Superfície n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. 0,036 n.d. n.d. 

Meia-água - - n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. n.d. 

Fundo - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. 

Benzo(g,h,i)perileno mg/L − 

Superfície n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. 0,026 n.d. n.d. 

Meia-água - - n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. n.d. 

Fundo - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. 

Benzo(k)fluoranteno µg/L 0,018 

Superfície n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. 0,031 n.d. n.d. 

Meia-água - - n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. n.d. 

Fundo - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. 

Criseno µg/L 0,018 

Superfície n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. 

Meia-água - - n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. n.d. 

Fundo - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. 

Dibenzo(a,h)antraceno µg/L 0,018 

Superfície n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. 0,038 n.d. n.d. 

Meia-água - - n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. n.d. 

Fundo - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. 

Fenantreno µg/L − Superfície n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. 
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Variáveis Unidade 

Águas 

salobras 

classe 2 

Profundidade  

de 

amostragem 

Estações 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Meia-água - - n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. n.d. 

Fundo - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. 

Fluoranteno µg/L − 

Superfície n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. 

Meia-água - - n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. n.d. 

Fundo - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. 

Fluoreno µg/L − 

Superfície n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. 

Meia-água - - n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. n.d. 

Fundo - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. 

Indeno(1,2,3-cd)pireno µg/L 0,018 

Superfície n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. 0,086 n.d. n.d. 

Meia-água - - n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. n.d. 

Fundo - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. 

Naftaleno µg/L − 

Superfície n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. 

Meia-água - - n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. n.d. 

Fundo - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. 

Pireno mg/L − 

Superfície n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. 

Meia-água - - n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. n.d. 

Fundo - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. 

PCB µg/L 0,000064 

Superfície   n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. 

Meia-água   - n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. n.d. 

Fundo   n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. 

Óleos e Graxas Totais mg/L V. A. 

Superfície n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. 

Meia-água - - n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. n.d. 

Fundo - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. 
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Variáveis Unidade 

Águas 

salobras 

classe 2 

Profundidade  

de 

amostragem 

Estações 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TPH Total (C8 - C40) µg/L − 

Superfície 68,00 90,00 140,00 93,00 77,00 n.d n.d. n.d. n.d. n.d. 

Meia-água - - 83,00 63,00 60,00 - n.d. n.d. n.d. n.d. 

Fundo - 68,00 93,00 92,00 100,00 n.d n.d. n.d. n.d. n.d. 
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As variáveis que apresentaram resultados em desacordo com os valores orientadores 

da Resolução CONAMA 357/05 foram: benzo(a)pireno, benzo(b)fluoranteno, 

benzo(k)fluoranteno, dibenzo(a,h)antraceno e indeno(1,2,3-cd)pireno. 

Embora a profundidade local das estações tenha variado entre 3,10 e 39 m, a 

penetração de luz não apresentou variabilidade entre as estações amostradas. O 

coeficiente de extinção de luz apresentou valor de 1,13 m-1 em todas as estações 

(Figura 5.2.15-7).  

 

 

Figura 5.2.15-7. Coeficiente de extinção de luz (K), em vermelho, e profundidade 
local, em azul, nas estações do Canal de São Sebastião em 
julho de 2010. 

 

A temperatura da água variou entre 21,99 e 22,53 oC (Figura 5.2.15-8) e não 

apresentou diferença expressiva entre as diferentes profundidades de coleta. A 

salinidade variou entre 24,44 e 25,91, também sem variações expressivas entre as 

profundidades de coleta (Figura 5.2.15-9).  

Os valores de temperatura e salinidade caracterizaram a predominância da Água 

Costeira (AC), menos salina e mais aquecida, que costuma preencher o Canal de São 
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Sebastião, em conjunto com a ACAS (Água Central do Atlântico Sul), que adentra a 

plataforma interna no período de primavera-verão.  

A Água Costeira é resultante da mistura da descarga continental de água doce com as 

águas da porção externa da plataforma continental e é caracterizada por salinidade 

mais baixa na superfície, em torno de 32, e temperaturas mais elevadas (CASTRO et 

al., 2008).  

Os valores de salinidade abaixo de 30 registrados no presente estudo podem ser 

justificados pelas chuvas no período amostral. Os resultados do presente estudo 

foram condizentes com registros pretéritos de Gianesella e Saldanha Corrêa (2003) e 

FUNDESPA (2005) que também observaram uma estrutura homogênea nos perfis de 

temperatura e salinidade no Canal de São Sebastião. 

 

 

Figura 5.2.15-8. Temperatura da água nas estações do Canal de São Sebastião 
em julho de 2010. 
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Figura 5.2.15-9. Salinidade nas estações do Canal de São Sebastião em julho de 
2010. 

 

As águas do CSS se mostraram bem oxigenadas com valores de oxigênio dissolvido 

entre 5,86 e 6,84 mg.L-1 (Figura 5.2.15-10), sendo os valores registrados em 

superfície ligeiramente superiores aos de fundo, na maioria das estações. As menores 

concentrações de OD foram registradas na estação controle ao sul do CSS, porém, 

ainda dentro da faixa de valores encontrados para as demais estações.  

Os resultados de porcentagem de saturação indicaram a predominância dos 

processos de produção de oxigênio dissolvido sobre os de consumo, com valores 

acima de 80%, à exceção da água de fundo da estação 10 (controle sul), com valor de 

77,70% (Figura 5.2.15-11), indicando predominância dos processos de consumo de 

OD. Os resultados do presente estudo se mostraram semelhantes aos registros 

obtidos em trabalhos pretéritos na região do Canal de São Sebastião (FUNDESPA, 

2004, 2005, 2009).  
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Figura 5.2.15-10. Oxigênio dissolvido nas estações do Canal de São Sebastião 
em julho de 2010. 

 

 

 

Figura 5.2.15-11. Porcentagem de oxigênio dissolvido nas estações do Canal de 
São Sebastião em julho de 2010. 

 

A demanda bioquímica de oxigênio dissolvido (DBO) não apresentou grande 

variabilidade entre as estações, com valores entre 1,00 e 2,00 mg.L-1, não sendo 
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detectadas nas águas de superfície das estações 3 e 4. Os resultados do potencial de 

oxi-redução (ORP) revelaram uma coluna d‟água oxidante nas estações amostradas, 

com valores entre 225,70 e 374,70 mV. 

O pH apresentou valores entre 7,95 e 8,38 (Figura 5.2.15-12), sendo o menor valor 

registrado na água de superfície da estação 6, próximo ao emissário do TASSE. Esse 

valor de pH mais baixo nesta estação pode ser justificado pela localização desta 

estação, próxima ao emissário do TASSE, e que poderia sofrer influência da pluma do 

efluente industrial.  

 

 

Figura 5.2.15-12. pH nas estações do Canal de São Sebastião em julho de 2010. 

 

Os sólidos em suspensão apresentaram valores baixos, entre 6,00 e 54,00 mg.L-1, e 

as maiores concentrações foram detectadas na estação 7 e na estação controle norte 

(E9), com os respectivos valores de 54,00 e 33,00 mg.L-1, ambos em meia-água 

(Figura 5.2.15-13).  
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Figura 5.2.15-13. Sólidos em suspensão totais nas estações do Canal de São Sebastião 
em julho de 2010. 

 

A estação controle norte (E9) pode receber influência tanto do emissário de Ilhabela 

como do emissário das Cigarras na borda oeste, além da influência do rio 

Juqueriquerê, o que pode justificar o valor mais elevado de sólidos em suspensão 

nesta porção do canal. O valor mais elevado registrado na estação 7, se deve, 

provavelmente, à influência do emissário de Ilhabela. A estação 8 também apresentou 

um valor de sólidos em suspensão mais elevado em relação às demais estações, 

27,00 mg.L-1 na água de superfície, o mesmo valor observado na água de fundo da 

estação 4, que se localiza numa área mais afastada da influência do TASSE, devendo 

ser considerada no último caso, a influência da ressuspensão dos sedimentos de 

fundo sobre a concentração desta variável.  

As concentrações de sólidos em suspensão obtidas no presente estudo se mostraram 

bem menores que os valores obtidos em estudos pretéritos, como Gianesella e 

Saldanha-Côrrea (2003) que registraram valores entre 15,25 e 200,87 mg.L-1 no CSS, 

atribuindo os maiores valores à influência do continente, principalmente na 

desembocadura do rio Juqueriquerê, cuja pluma transporta sedimentos ricos em 

matéria orgânica.  
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Cabe ressaltar que os valores obtidos pelos referidos autores correspondem ao 

período de primavera-verão, época em que a ação da drenagem continental é mais 

efetiva. Ainda no CSS, o estudo realizado pela FUNDESPA (2005) registrou valores 

de sólidos em suspensão entre 41,00 e 523,00 mg.L-1, no período do verão, relatando 

a influência do emissário do TASSE como a principal responsável pelos valores 

elevados desta variável. 

A turbidez variou entre 0,80 e 5,87 UNT, e, na maioria das estações as concentrações 

na água de fundo foram mais elevadas (Figura 5.2.15-14). Os maiores valores de 

turbidez foram encontrados nas estações 1 e 4, em águas de superfície e fundo, 

respectivamente. A turbidez é um fator que influencia a produção primária, limitando a 

penetração de luz, e os valores observados, relativamente elevados para zonas 

costeiras, podem contribuir para a oligotrofia da região. 

 

Figura 5.2.15-14. Turbidez nas estações do Canal de São Sebastião em julho 
de 2010. 

 

Yoshinaga (2006) e Gianesella e Saldanha-Corrêa (2003) consideram que a clorofila-a 

é uma boa representação dos teores de biomassa fitoplanctônica. Pode-se inferir 

então que a produção primária na área amostrada durante a realização da campanha 

foi bastante reduzida, visto que a clorofila-a foi detectada apenas na água de 



 

Relatório Ambiental Preliminar 

Ampliação do Píer Petroleiro 

Terminal Aquaviário de São Sebastião 

Rev.: 00 

Página 238 de 301 

Data: 15-09-2011 

Cap.5.2.Meio Fisico 

 

___________________________________________________________________________________ 

Diagnóstico do Meio Físico                                                                                                     238 de 301 

superfície da estação 6, com valor de 1,60 µg.L-1, contrastando com resultados 

pretéritos obtidos por FUNDESPA (2009) no CSS também no período de inverno, 

entre 0,267 e 3,115 µg.L-1.  

Gianesella e Saldanha-Corrêa (op. cit.) obtiveram concentrações de biomassa 

fitoplanctônica entre 0,21 e 3,24 µg.L-1 em período de primavera-verão, valores 

efetivamente maiores que os obtidos no presente estudo. Em estudo realizado pela 

FUNDESPA (2004) na área do emissário de Ilhabela foram registradas concentrações 

de clorofila-a entre 1,15 e 1,89 µg.L-1. Em estudos posteriores, também realizados 

pela FUNDESPA (2005, 2009) na região do CSS, foram encontrados valores de 

clorofila-a de até 8,01 mg.L-1. A Tabela 5.2.15-6 apresenta concentrações de clorofila-

a em áreas costeiras de ambientes tropicais e subtropicais, reforçando a hipótese de 

oligotrofia na área estudada. 

 

Tabela 5.2.15-6. Concentração de clorofila-a em ecossistemas costeiros tropicais e subtropicais. 

Local Clorofila-a  (µg.L
-1

) Autor 

Ubatuba, São Paulo* 0,06-1,07 (Aidar et al., 1993) 

Mar Mediterrâneo 0,64-24,61 (Bizsel & Uslu, 2000) 

Plataforma continental de Pernambuco, Brasil 0,31-7,95 (Passavante & Feitosa, 1995) 

Canal de Bertioga, São Paulo, Brasil 0,50-3,86 (Gianesella et al., 2000) 

Mar da China Oriental, China 0,26-2,09 (Gong et al., 2003) 

Estuários Kromme/Swartkops, África do Sul 1,8-4,1 (Scharler & Baird, 2003) 

Mar Mediterrâneo 0,01-26,0 (Kucuksezgin et al., 2006) 

Porto Darwin, Australia 1,15-1,69 (Burford et al., 2008) 

Estuário Rio Formoso, Pernambuco, Brasil 2,45-70,22 (Silva et al., 2009) 

     *valores médios 

 

As concentrações de fosfato variaram de 0,06 a 0,019 mg.L-1, apresentando pouca 

diferença ao longo da coluna d‟água na maioria das estações (Figura 5.2.15-15). 

Apenas nas estações 3, 7 e 8 foram observadas diferenças entre as concentrações de 

fosfato das águas de superfície e fundo, com as maiores concentrações nas águas de 

fundo. A maior concentração foi registrada na estação 1, na estação do emissário do 

TASSE, seguida pelo valor obtido na estação 7, que está situada próxima ao 

emissário de Ilhabela.  
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Figura 5.2.15-15. Fosfato nas estações do Canal de São Sebastião em julho de 

2010. 

 

Dentre as formas nitrogenadas analisadas neste estudo, apenas o nitrogênio 

amoniacal foi detectado, com valores entre 0,009 e 0,047 mg.L-1 (Figura 5.2.15-16). A 

maior concentração foi registrada na amostra de meia-água da estação 3, próxima ao 

emissário do TASSE. As estações 3 e 4 também apresentaram concentrações mais 

elevadas em relação às demais estações, porém, na água de superfície com valores 

de 0,047 e 0,037 mg.L-1, respectivamente. A água de fundo da estação controle sul 

(estação 10) também apresentou uma concentração mais elevada que as demais 

estações, 0,038 mg.L-1 na água de fundo. O nitrato e o nitrito não foram detectados no 

presente estudo.  

Os resultados de fosfato e de nitrogênio amoniacal são condizentes com as condições 

de oligotrofia do CSS, sendo similares aos registros pretéritos na região. Gianesella e 

Saldanha-Côrrea (2003) encontraram valores de fosfato entre 0,02 e 0,10 mg.L-1 e 

concentrações de nitrogênio amoniacal entre 0,002 e 0,009 mg.L-1.  

Em estudo realizado pela FUNDESPA (2004) na área do emissário de Ilhabela, as 

concentrações de nitrogênio amoniacal variaram de 0,009 a 0,025 mg.L-1. 
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Concentrações de fosfato entre 0,009 e 0,029 mg.L-1 e uma concentração máxima de 

nitrogênio amoniacal de 1,01 mg.L-1 foram obtidos em estudo da FUNDESPA (2005) 

próximo ao TASSE. Nesta mesma área, o estudo realizado pela FUNDESPA (2009) 

encontrou valores de nitrogênio amoniacal entre 0,001 e 0,9 mg.L-1. 

 

 
Figura 5.2.15-16. Nitrogênio amoniacal nas estações do Canal de São Sebastião 

em julho de 2010. 

 

Acredita-se que em regiões costeiras a produtividade primária seja limitada pelo 

nitrogênio (BOYTON et al., 1982; HECKY; KILHAM, 1988; LOWERY, 1998b; 

NEDWEEL et al., 2002). Redfield (1934) e Redfield et al. (1963), estabeleceram uma 

proporção de 16:1 entre nitrogênio e fósforo para a produção primária em ambientes 

ecologicamente equilibrados. Os resultados do presente estudo corroboram a hipótese 

de limitação da produção primária por nitrogênio no Canal de São Sebastião, com 

valores de N/P muito abaixo de 16, à exceção da amostra de meia-água da estação 3, 

onde observou-se severa limitação por fósforo (Figura 5.2.15-17).  
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Figura 5.2.15-17. Razão nitrogênio-fósforo nas estações do Canal de São 

Sebastião em julho de 2010. 

 

Os valores de razão N/P obtidos neste estudo corroboram os resultados obtidos em 

estudos pretéritos de Gianesella e Saldanha-Corrêa (2003) no CSS, com valores entre 

0,30 e 6,80, contudo, cabe ressaltar que esses valores foram registrados no período 

de primavera, sendo este resultado atribuído ao enriquecimento da água de fundo pela 

ACAS, condição que não foi retratada no presente estudo. A maior oferta de fósforo 

em relação às formas nitrogenadas pode então, ser decorrente da influência dos 

emissários existentes no CSS, principalmente os que coletam esgotos domésticos que 

possuem resquícios de produtos domésticos contendo fósforo, em especial 

detergentes, intensificando a limitação da produtividade por nitrogênio. 

O cálculo do Índice de Estado Trófico confirmou a hipótese de oligotrofia no Canal de 

São Sebastião, apresentando valores que classificaram as estações entre 

ultraoligotróficas (IET≤ 24) e oligotróficas (24<IET≤44) (Figura 5.2.15-18).  
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Figura 5.2.15-18. Índice de Estado Trófico (IET) nas estações do Canal de São 

Sebastião em julho de 2010. 

 

Observando-se a variação dos nutrientes ao longo dos últimos anos é possível 

verificar um incremento de nitrogênio amoniacal e de nitrato do início do período até o 

ano de 2008, sendo observada a diminuição desses teores no ano de 2010 (Figura 

5.2.15-19). Com relação ao fósforo não se observou grande variação entre 1994 e 

2010. Cabe ressaltar que os dados secundários disponíveis não permitiram que fosse 

traçado um perfil de variação anual da concentração de nutrientes no CSS e que, 

portanto, o intervalo de tempo entre uma informação e outra não é a ideal para uma 

análise mais consistente da variação temporal dos nutrientes.  

A alcalinidade e a dureza não apresentaram grande variação entre as estações, 

apresentando valores entre 102 e 125 mg CaCO3.L
-1 e entre 3753 e 5127 mg 

CaCO3g.L-1, respectivamente.  

Dentre os metais analisados neste estudo, foram detectados apenas bário, cobre, 

cromo, níquel, zinco e vanádio, sendo que todos haviam sido detectados em trabalhos 

anteriores na região do Canal de São Sebastião. As concentrações dos elementos 

supracitados foram menores que os registros obtidos em trabalhos pretéritos no CSS 

(FUNDESPA, 2004, 2005, 2009). O cromo e o cobre, foram detectados apenas em 
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uma amostra cada, respectivamente, estação 1 (superfície) e estação 6 (fundo), 

enquanto que os demais metais foram detectados em todas as amostras do presente 

estudo. Os metais pesados possuem baixa solubilidade em água do mar, o que, aliado 

a grandes fatores de diluição, resulta em baixas concentrações, mesmo próximas a 

fontes pontuais em águas marinhas (LACERDA; MARINS, 2006). 

 

 
Figura 5.2.15-19 -Concentrações de fósforo total, fosfato, nitrito, nitrato e 

nitrogênio amoniacal na coluna d’água do Canal de São 
Sebastião no período de 1994 a 2010, valores médios. 

 

A análise de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPA) - 16 prioritários - revelou 

concentrações acima dos limites preconizados pela Resolução CONAMA no 357/05 

para alguns destes compostos, todos na amostra de água de superfície da estação 8 

(emissário do Araçá). A concentração total de HPA foi de 0,236 µg.L-1, sendo o 

indeno(123-cd)pireno o composto que apresentou a maior concentração dentre os 

aromáticos policíclicos detectados, com valor de 0,086 µg.L-1.  

As concentrações de HPA encontradas na área amostral são provavelmente 

decorrentes da influência do emissário do Araçá, uma vez que a presença de HPA em 

esgotos domésticos é bastante comum (MOREDA et al., 1998). Em relação a estudos 
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pretéritos na área amostral, observa-se um aumento considerável na concentração de 

HPA no Canal de São Sebastião. Estudos realizados pela FUNDESPA em 2005 e em 

2009 registraram concentrações de HPA totais entre 0,001 e 0,004 µg.L-1 e entre 

0,001 e 0,093 µg.L-1. 

Os HPAs são compostos de existência ubíqua devido à multiplicidade de suas fontes e 

constituem uma importante classe de compostos orgânicos extensamente estudados, 

pela sua toxicidade aos organismos marinhos e também como marcadores 

geoquímicos. Por sua natureza hidrofóbica, possuem baixa solubilidade na água, e se 

adsorvem rapidamente ao material em suspensão, em especial à fração orgânica, 

sendo posteriormente sedimentados. Os HPAs podem ser originados tanto de fontes 

naturais quanto antropogênicas. As fontes naturais de HPAs estão relacionadas 

principalmente com a combustão natural de florestas e pradarias, exsudação natural 

de petróleo através de fendas em rochas sedimentares, transformações diagenéticas 

de produtos naturais, erosão de sedimentos continentais e processos de biossíntese 

por organismos como bactérias, algas e fungos, constituindo o background dos HPAs 

nos ecossistemas (MENICONI, 2007).  

As fontes antropogênicas de HPAs podem ser de origem pirolítica ou pirogênica, 

sendo que a primeira está relacionada à combustão incompleta de combustíveis, tais 

como carvão mineral, óleo, madeira e gás para geração de energia, aquecimento 

residencial e transporte veicular. As fontes petrogênicas de HPAs estão relacionadas à 

utilização de combustíveis fósseis (petróleo) (MENICONI, op.cit.).  

Segundo Bícego et al. (2008a), a maior contribuição de HPA antropogênico tem 

origem crônica, através de drenagem continental e de descargas operacionais 

associadas a operações de transporte e consumo de petróleo e derivados. A maior 

parte dos HPAs se encontra na forma de aerossol, sendo a deposição seca a principal 

responsável pelo seu aporte nas proximidades de áreas urbanas e industriais, 

enquanto que a deposição úmida predomina em áreas remotas, porque as nuvens 

acumulam HPA particulado e gasoso transportando-os para longe de suas fontes 

primárias (VEIGA, 2003). 
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Os teores de hidrocarbonetos totais (TPH) variaram entre 60,00 e 140,00µg.L-1, sendo 

detectados apenas nas estações 1, 2, 3 e 4, próximos ao TASSE. Bícego et al. (2008) 

afirmam que a detecção de TPH na região do Canal de São Sebastião pode estar 

associada a lavagens clandestinas de navios petroleiros que ficam ancorados no 

canal. 

Os demais compostos orgânicos analisados neste estudo, surfactantes, PCB e óleos e 

graxas não foram detectados.  

Os coliformes fecais apresentaram baixos teores, não sendo detectados na maioria 

das estações, caracterizando a boa balneabilidade da área amostral. Também não 

foram detectadas cianobactérias em nenhuma das amostras. 

A análise de Pearson apresentou poucas correlações significativas (Tabela 5.2.15-7). 

A correlação positiva entre a turbidez e os sólidos em suspensão apontou para a 

influência da drenagem continental sobre a turbidez, o que pode ser um reflexo da 

condição chuvosa no período de realização da campanha de coleta das amostras.  

O fosfato apresentou correlação positiva com a turbidez, o que pode indicar um 

aumento da produção primária desencadeada pela oferta do nutriente em questão, 

tendo como consequência direta a elevação da turbidez.  

O pH apresentou correlação direta e significativa com a saturação de oxigênio 

dissolvido, o que reflete um aumento da produção primária e consequente diminuição 

de gás carbônico aumentando o potencial hidrogeniônico das águas. 

 

Tabela 5.2.15-7. Matriz de correlação de Pearson (p<0,05) para as variáveis analisadas no Canal de 
São Sebastião. 

 Temp. salinidade OD saturação OD pH DBO Turb. SST P-PO4
3-

 N-NH4
+
 

temperatura 1 0,14 0,59 0,65 0,33 0,03 0,27 -0,05 -0,06 -0,16 
salinidade  1 -0,02 0,02 -0,39 0,15 0,50 0,32 0,16 -0,06 
OD   1 1,00 0,66 -0,33 -0,13 0,09 -0,14 -0,13 
saturação OD    1 0,65 -0,29 -0,08 0,09 -0,13 -0,14 
pH     1 -0,22 -0,02 0,20 -0,04 -0,01 
DBO      1 0,34 0,25 0,14 0,19 
turbidez       1 0,48 0,62 -0,08 
SST        1 0,30 0,10 
P-PO4

3-
         1 -0,35 

N-NH4
+
          1 
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A análise dos componentes principais explicou apenas 56% da variância, sendo 

28,90% atribuída ao eixo principal e 27,10% ao eixo secundário (Tabela 5.2.15-8). No 

eixo 1, a variância foi dominada pelos processos biogeoquímicos, sendo o oxigênio 

dissolvido o componente mais significativo. A variância secundária foi causada pelos 

processos de mistura, sendo a salinidade o componente mais significativo.  

 

Tabela 5.2.15-8. Resultado da análise dos componentes principais para as estações no Canal de São 
Sebastião em julho de 2010. 

Porcentagem de variação 

dos eixos 

Eixo 1 Eixo 2 

28,90% 27,10% 

Variáveis Correlação Componentes Principais 

temperatura -0,306 -0,142 

salinidade -0,209 0,490 

oxigênio dissolvido -0,546 -0,200 

saturação de oxigênio dissolvido -0,572 -0,117 

pH -0,275 0,486 

DBO 0,180 0,452 

turbidez 0,058 0,250 

sólidos em suspensão totais -0,328 0,270 

fosfato 0,079 0,302 

amônio 0,106 -0,141 

 

O resultado gráfico de PCA (Figura 5.2.15-20) mostrou a similaridade da maioria das 

estações, à exceção das estações 1, 6, 8 e 10. A estação 1 destacou-se das demais 

por apresentar o maior valor de turbidez, assim como a estação 6 apresentou o menor 

valor de pH e a estação 10 apresentou a menor concentração de oxigênio dissolvido. 

A estação 8, entretanto, não apresentou uma característica marcante que explicasse 

sua diferença em relação às demais. 
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Figura 5.2.15-20. Resultado gráfico da análise dos componentes principais para as estações 

no Canal de São Sebastião em julho de 2010. 
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5.2.15.3 Qualidade do Sedimento 

Dados Secundários 

Os sedimentos funcionam como um registro geológico de atividades antrópicas da 

região onde são estudados. Os sedimentos da região do CSS foram atingidos por 

inúmeros vazamentos de óleo (CETESB, 1997 apud Medeiros; Bicego, 2004), além de 

absorverem também poluentes eventualmente lançados no canal através dos 

emissários existentes e outras fontes como, por exemplo, embarcações e operações 

que ocorrem no TASSE. Os resultados das diversas variáveis ambientais estudadas 

nos sedimentos do Canal de São Sebastião (CSS) em trabalhos pretéritos encontram-

se na Tabela 5.2.15-9 que compila os resultados obtidos no período de 2004 a 2008 
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Tabela 5.2.15-9. Variáveis ambientais nos sedimentos do Canal de São Sebastião no período de 2004 a 2008, valores mínimos e máximos. As 
células em destaque apresentam valores acima dos limites estabelecidos pela Resolução CONAMA n

o
 344/04 para águas 

salinas-salobra. 

Parâmetro 

Autor 

Medeiros 

e Bícego 

(2004) 

FUNDESPA 

(2004) 

FUNDESPA 

(2005) 

Venturini 

(2008) 

Gubitoso 

(2010) 

Gubitoso 

(2010) 

FUNDESPA 

(2009) 

Ano da Amostragem 2004 2004 2005 2007 2007 (Araçá) 2007 (TASSE) 2008 

Unid.  

CONAMA  

n
o
 344/04 mín máx mín máx mín máx mín máx mín máx mín máx mín máx 

1 2 

pH - - - - - - - - - - - - - - 7,83 9,07 

Potencial Redox mV - - - - - - - - - - - - - -323 -2,8 

Carbonato de cálcio % - - - - - 3,41 63,5 - - 7,61 25,38 24,85 28,12 - - 

Carbono orgânico total % 10 - - 1,1 2 0,2 1,25 0,25 4,49 0,02 2,66 2,39 3,32 0,1 2,4 

Nitrogênio total mg/kg - - - - - 193 639 600 5600 1100 3100 4100 5900 - - 

Nitrogênio Kjeldahl mg/kg 4800 - - 297 966 - - - - - - - - 190 2047 

Enxofre total mg/kg - - - - - - - 200 6600 800 4700 3800 6300 - - 

Fósforo total mg/kg 2000 - - 364 461 38 311 - - 400 870 600 900 130 1128 

Fósforo orgânico mg/kg - - - - - - - -   20 20 200 400 - - 

Sulfetos mg/kg -     - - - - - - - - - - 24 99 

Fósforo inorgânico mg/kg - - - - - - - - - 240 780 400 600 - - 

Arsênio mg/kg 8,2 70 - - - - n.d. n.d. - - 2,40 7,30 6,70 9,60 1,9 18,7 

Bário mg/kg - - - - - 54,0 557,0 - - 21,1 53,30 27,60 216,7 - - 

Cádmio mg/kg 1,2 9,6 - - - - n.d. n.d. - - 0,01 0,05 0,01 0,06     

Cobalto mg/kg - - - - - - - - - 2,20 6,40 6,00 8,00 - - 

Cromo mg/kg 81 370 - - - - 4,5 19,2 - - 15,60 48,20 31,00 39,60 3,7 33,5 

Cobre mg/kg 34 270 - - - - 2,5 10,1 - - 4,90 17,13 9,21 38,10 0,7 6,9 
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Parâmetro 

Autor 

Medeiros 

e Bícego 

(2004) 

FUNDESPA 

(2004) 

FUNDESPA 

(2005) 

Venturini 

(2008) 

Gubitoso 

(2010) 

Gubitoso 

(2010) 

FUNDESPA 

(2009) 

Ano da Amostragem 2004 2004 2005 2007 2007 (Araçá) 2007 (TASSE) 2008 

Unid.  

CONAMA  

n
o
 344/04 mín máx mín máx mín máx mín máx mín máx mín máx mín máx 

1 2 

Estanho mg/kg - - - - - n.d. n.d. - - - - - - - - 

Ferro mg/kg - - - - - 4 23500 - - 0,80 2,36 2,22 2,89 3610 25800 

Mercúrio mg/kg 0,15 0,71 - - - - n.d. n.d. - - 0,01 0,08 0,02 0,04 - - 

Lítio mg/kg - - - - - - - - - 9,80 29,40 25,70 38,70 - - 

Magnésio mg/kg - - - - - - - - - 0,30 0,98 0,87 1,17 - - 

Manganês mg/kg - - - - - - - - - 131,00 405,00 345,00 641,00 - - 

Níquel mg/kg 20,9 51,6 - - - - 3,1 4,3 - - 4,90 13,10 13,10 17,20 1,3 12,5 

Chumbo mg/kg 46,7 218 - - - - - 12 - - 6,40 18,84 17,34 23,39 3,4 46 

Escândio mg/kg - - - - - - - - - 1,6 4,7 4,1 5,9 - - 

Estrôncio mg/kg - - - - - - - - - 29 327,8 141 354,2 - - 

Titânio mg/kg - - - - - - - - - 0 0,06 0,039 0,051 - - 

Vanádio mg/kg - - - - - 58 61 - - 13 35 32 45 5,4 43,9 

Zinco mg/kg 150 410 - - - - 18 67 - - 22,8 52,6 52,9 70,5 9,1 65 

Hidrocarbonetos alifáticos  µg/g - 0,04 8,53 - - 0,39 76,91 - - - - - - 0,3 30,25 

Biomarcadores de petróleo ng/g - 51,1 422 - - - - - - - - - - - - 

Alquilbenzenos (LABs) ng/g - 12,6 27,7 - - - - - - - - - - - - 

HPAs ng/g 3000 - 20,4 27,7 - - 1,22 1218 - - - - - - 4,58 659,2 

n-alcanos µg/g - 0,03 4,77 - - - - - - - - - - - - 

Óleos e Graxas % - - - - - - - - - - - - - 0,1 1,1 
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Parâmetro 

Autor 

Medeiros 

e Bícego 

(2004) 

FUNDESPA 

(2004) 

FUNDESPA 

(2005) 

Venturini 

(2008) 

Gubitoso 

(2010) 

Gubitoso 

(2010) 

FUNDESPA 

(2009) 

Ano da Amostragem 2004 2004 2005 2007 2007 (Araçá) 2007 (TASSE) 2008 

Unid.  

CONAMA  

n
o
 344/04 mín máx mín máx mín máx mín máx mín máx mín máx mín máx 

1 2 

Enxofre intersticial mg/L - - - - - - - - - - - - - 354,5 932,2 

Nitrogênio Amoniacal intersticial mg/L - - - - - 0,24 2,56 - - - - - - 0,51 3,52 

pH intersticial - - - - - - 7,11 7,84 - - - - - - 7,83 9,07 

PCBs µg/kg 22,7 180 - - - - - - - - - - - - - - 

Fenol mg/kg - - - - - - - - - - - - - - - 

Clorofila-a µg/g - - - - - - - 1,14 16,5 - - - - - - 

Feopigmentos µg/g - - - - - - - 2,04 40,23 - - - - - - 
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Medeiros e Bicego (2004) investigaram os teores de hidrocarbonetos de origem 

natural e antrópica no CSS através de marcadores geoquímicos. O estudo abrangeu 

15 estações distribuídas ao longo do canal, incluindo áreas nas extremidades do canal 

e próximo aos emissários e do terminal petrolífero. Foram avaliados os teores de 

hidrocarbonetos alifáticos, n-alcanos, alquilbenzenos, HPA e granulometria dos 

sedimentos. Os sedimentos mostraram predominância da fração arenosa, o que foi 

atribuído à elevada hidrodinâmica do canal com correntes entre 0,5 e 1,0 m.s-1 

preferencialmente no sentido nordeste. Os teores de silte variaram bastante, de 0,1 a 

54,5%. A argila não foi detectada em todas as amostras, atingindo o valor máximo de 

46,9%.  

As concentrações de hidrocarbonatos alifáticos e n-alcanos variaram entre 0,04 e 

8,53 µg.g-1 e entre 0,03 e 4,77 µg.g-1, respectivamente. Concentrações de alifáticos 

totais em ambientes costeiros e estuarinos não poluídos podem atingir valores entre 

5,0 e 10,0 µg.g-1. Valores maiores que 10,0 µg.g-1 podem ocorrer em sedimentos 

estuarinos onde há contribuição significativa de plantas superiores (NRC, 1985; 

UNEP/IOC/IAEA, 1992 apud FUNDESPA, 2005).  

As maiores concentrações de ambas as variáveis foram registradas nas proximidades 

do Terminal Aquaviário de São Sebastião (TASSE) e do emissário da cidade de São 

Sebastião, próximo à praia das Cigarras, na extremidade norte. Dentre os n-alcanos 

detectados, grande parte era composta por número ímpar de carbonos (C29 e C31), 

indicando aporte de vegetais terrestres superiores. Os alquilbenzenos lineares 

detectados, em sua maioria, eram formados por C11-LAB e C12-LAB, comuns em 

detergentes comerciais. As concentrações mais elevadas de alquilbenzenos foram 

detectadas nas proximidades dos emissários presentes no CSS. Foram detectados 

ainda alquilbenzenos contendo 13 e 14 carbonos, porém em menor quantidade, 

indicando detergentes de formulação diferente.  

Quanto aos teores de HPA, estes variaram entre 20,4 e 200,30 ng.g-1, com as 

concentrações mais elevadas nas proximidades do TASSE, indicando a influência 

deste sobre a qualidade dos sedimentos. Através da razão entre metilfenantreno e 
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fenenatreno, Medeiros e Bicego (2004) identificaram concentrações de HPA 

antropogênicas na porção sul do CSS, derivadas de combustão e pirólise. Em outras 

duas estações nas porções norte e sul do canal, os HPAs se mostraram de origem 

petrogênica. Nas demais amostras, os referidos autores observaram uma mistura de 

HPA de origem petrogênica e pirogênica.  

O estudo revelou de maneira clara a influência do TASSE e dos emissários da região 

na qualidade dos sedimentos, sendo observado que os de granulometria mais fina, 

são mais suscetíveis por possuírem maior superfície de adsorção para diversos tipos 

de poluentes. As estações com granulometria mais fina foram justamente as 

localizadas nas proximidades do TASSE, o que favorece o acúmulo de poluentes 

nesta área do canal. 

Em estudo realizado pela FUNDESPA (2004) visando determinar condições 

ambientais pré-existentes à ampliação da Marina Yatch Clube de Ilhabela, foram 

avaliados nutrientes, matéria orgânica, carbono orgânico e granulometria dos 

sedimentos em três estações nas proximidades da referida marina.  

A granulometria revelou a predominância de sedimentos finos com concentrações de 

silte e argila entre 43,72 e 64,65% e entre 5,66 e 15,39%, respectivamente. Os teores 

de carbono orgânico total foram detectados somente em duas estações, com valores 

entre 0,2 e 0,3%, sendo considerados baixos. A matéria orgânica foi detectada nas 

três estações, variando de 2,0 a 3,6%, valores pouco expressivos se consideradas as 

concentrações da fração fina dos sedimentos. Não foram detectados nitrato e nitrito 

nos sedimentos. O nitrogênio total Kjeldahl apresentou as mesmas concentrações do 

nitrogênio orgânico, de 297 a 966 mg.kg-1, indicando a ausência da fração amoniacal. 

O fósforo total apresentou concentrações entre 364 e 461 mg.kg-1. 

O projeto de monitoramento do CSS intitulado “Serviço de Monitoramento Ambiental 

das Águas, Sedimento e Biota do Canal de São Sebastião” investigou a qualidade dos 

sedimentos em nove estações durante o mês de fevereiro de 2005 (FUNDESPA, 

2005). Foram investigados matéria orgânica, carbonato de cálcio, carbono orgânico 



 

Relatório Ambiental Preliminar 

Ampliação do Píer Petroleiro 

Terminal Aquaviário de São Sebastião 

Rev.: 00 

Página 254 de 301 

Data: 15-09-2011 

Cap.5.2.Meio Fisico 

 

___________________________________________________________________________________ 

Diagnóstico do Meio Físico                                                                                                     254 de 301 

total, nitrogênio orgânico, nitrogênio total, fósforo total, hidrocarbonetos policíclicos 

aromáticos (HPA), n-alcanos, mistura complexa não resolvida (UCM), metais e 

granulometria, entre outros. Os resultados de granulometria revelaram a 

heterogeneidade da malha amostral, com as amostras da porção norte com maior 

predominância de areia indicando maior energia hidrodinâmica nesta região. As 

amostras da porção sul apresentaram maiores porcentagens de argila, o que é devido 

à presença de um vórtice anti-horário no norte do canal que favorece o transporte de 

sedimentos finos para o sul.  

Os teores de argila variaram de 3,82 a 70,26%. As concentrações de matéria orgânica 

foram bastante expressivas variando entre 0,48 e 19,87%, com os valores mais 

elevados nas estações com as maiores frações argilosas. O carbono orgânico total 

apresentou baixas concentrações atingindo o valor máximo de 1,25% e mínimo de 

0,20% não tendo sido detectado em apenas uma estação, sendo estes valores bem 

menores que o estipulado pela Resolução CONAMA no 344/04.  

Os carbonatos foram mais elevados nas proximidades do TASSE, variando bastante 

dentro da malha amostral, entre 4,48 e 63,50%, com as maiores concentrações na 

porção central do canal. De modo geral, os nutrientes avaliados apresentaram as 

maiores concentrações na porção central do canal, o que revela a influência do 

emissário do TASSE. O nitrogênio orgânico e o nitrogênio total variaram entre 183,0 e 

624,0 mg.kg-1 e entre 193,00 e 639,0 mg.kg-1. O fósforo total apresentou 

concentrações mínima e máxima de 38,0 e 226,0 mg.kg-1, respectivamente, em 

conformidade com a Resolução CONAMA no 344/04.  

Dentre os metais avaliados no estudo da FUNDESPA (2005), não se observaram 

elementos em desacordo com os limites preconizados pela Resolução CONAMA no 

344/04. Na estação com a maior concentração de silte (70,26%) foram registradas as 

concentrações mais elevadas da maioria dos metais analisados (alumínio, cromo, 

chumbo, cobre, ferro, zinco). Os demais metais (bário, níquel e vanádio) exibiram as 

maiores concentrações também numa das estações com maior teor de silte, 57,88%.  
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Embora a Resolução CONAMA no 344/04 não estabeleça um valor limite para o 

vanádio, a detecção deste elemento indica poluição por petróleo. O vanádio foi 

detectado apenas nas estações que apresentaram teores de silte acima de 50%, com 

valores entre 58,0 e 61,0 mg.kg-1, na porção central do CSS, nas proximidades do 

terminal petrolífero, indicando a influência deste sobre a qualidade dos sedimentos e 

corroborando estudos pretéritos na região que indicam maior retenção de poluentes 

nas amostras com maior concentração de sedimentos finos nas proximidades do 

TASSE. Entre os constituintes do petróleo temos aproximadamente 30% de alcanos, 

50% de cicloalcanos e 15% de aromáticos. A detecção destes compostos em 

sedimentos aponta para a poluição por petróleo.  

Segundo FUNDESPA (2005), estudos pretéritos registraram elevadas concentrações 

de hidrocarbonetos na porção central do Canal de São Sebastião, principalmente nas 

proximidades do emissário do TASSE, do Porto de São Sebastião e do emissário do 

Araçá, evidenciando uma contribuição local e persistente de hidrocarbonetos nesta 

área. No referido estudo, as concentrações de hidrocarbonetos alifáticos variaram 

entre 0,39 e 76,91 µg.g-1, sendo essas concentrações registradas nas estações 

controle sul e norte, respectivamente. O n-alcanos variaram de 0,14 a 4,01 µg.g-1 

sendo mais elevados na porção sul e central do CSS.  

As concentrações de alifáticos totais atingiram o valor máximo de 76,91 µg.g-1 na 

estação controle norte, sendo este valor atribuído a um evento pontual devido à 

distância desta estação em relação ao emissário submarino. Nas demais estações, as 

concentrações de alifáticos totais ultrapassaram 5,0 µg.g-1 à exceção do controle sul, 

sugerindo a necessidade de um estudo mais detalhado com o intuito de investigar se 

as fontes de tais compostos são antrópicas ou naturais.  

A mistura complexa não resolvida (UCM) foi detectada em todas as estações, sendo 

esta variável um dos fatores fundamentais para indicar a presença de hidrocarbonetos 

de petróleo em sedimentos. A distribuição da UCM nos sedimentos amostrados 

apresentou o mesmo padrão dos alifáticos totais, apresentando valores máximos nas 

mesmas estações destes, duas próximas ao TASSE e uma no controle norte. Os 
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hidrocarbonetos policíclicos aromáticos variaram de 1,22 a 1278 µg.g-1, indicando 

contaminação apenas na estação onde foi registrado o valor máximo, que se situa 

próximo ao TASSE. 

Venturini (2007) amostrou seis estações na região de São Sebastião nos meses de 

abril e novembro de 2004. Dentre as seis estações amostradas, quatro se localizaram 

dentro do CSS. As variáveis avaliadas, dentre outros, foram teores de matéria 

orgânica, carbono orgânico total, carbonato de cálcio, clorofila-a, feopigmentos e 

granulometria dos sedimentos.  

As amostras do CSS revelaram predominância de sedimentos pelíticos com 

porcentagens de silte e argila entre 24,44 e 57,23% e entre 11,74 e 54,02%, 

respectivamente, apontando para condições de baixa energia hidrodinâmica. O 

referido autor encontrou concentrações de carbonato de cálcio entre 7,12 e 27,25%, 

observando o predomínio de sedimentos litoclásticos em todas as estações. As 

concentrações de carbono orgânico total (COT) se mostraram efetivamente mais 

elevadas em relação aos resultados pretéritos registrados por FUNDESPA (2005) no 

CSS.  

Os valores de COT variaram de 2,65 a 22,27%, ultrapassando o limite estabelecido 

pela Resolução CONAMA no 344/04 em algumas estações. Essa variação nos teores 

de COT pode ser atribuída, entre outros fatores, às diferenças de estações amostrais 

e também ao fato de os sedimentos se distribuírem em patches no CSS, o que pode 

gerar diferenças significativas nos teores de substâncias que se adsorvem 

preferencialmente na fração fina. Além disso, as estações do referido estudo se 

encontram posicionadas no lado continental do canal, que é uma área de deposição 

de sedimentos pelíticos e de acúmulo de matéria orgânica. Elevados valores de COT 

haviam sido detectados no CSS por Furtado e Barcelos (2006 apud VENTURINI, 

2007) e foram associados ao aporte de hidrocarbonetos e esgotos provenientes das 

atividades realizadas no Porto de São Sebastião e no TASSE. As concentrações de 

matéria orgânica também foram elevadas, entre 4,24 e 14,44%, apresentando 
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resultados semelhantes aos encontrados em trabalhos pretéritos e também em 

ambientes sob influência antrópica (VENTURINI, op cit.).  

A distribuição da matéria orgânica também foi condicionada à granulometria da área, 

com maiores teores em amostras com maior concentração de sedimentos finos. A 

biomassa fitoplanctônica nos sedimentos variou entre 4,00 e 16,50 µg.g-1, e a feoftina 

entre 2,04 e 34,57 µg.g-1, sendo comparáveis aos teores encontrados em ambientes 

eutrofizados e impactados por atividades urbanas e industriais, o que contrasta com 

as condições de oligo-mesotrofia registrada na coluna d‟água em estudos pretéritos 

sobre o CSS (GIASENELA; SALDANHA-CORRÊA, 2003; FUNDESPA, 2004, 2005).  

O fato das concentrações de feoftina terem sido superiores às de clorofila-a em 

praticamente todas as estações demonstra a predominância dos processos de 

decomposição sobre os de produção. As maiores concentrações de clorofila-a foram 

registradas nas amostras com maior concentração de sedimentos pelíticos e de COT. 

Florações fitoplanctônicas possuem um importante papel na acumulação de 

hidrocarbonetos petrogênicos, pois absorvem essas substâncias carreando-as 

posteriormente para o fundo marinho. Portanto, o aumento da produtividade primária 

no CSS pode favorecer o acúmulo de hidrocarbonetos nos sedimentos. Venturini 

(2007) também observou que as menores concentrações de clorofila-a foram 

registradas nas estações de maior profundidade, provavelmente devido à menor 

disponibilidade de luz.  

Gubitoso (2010) investigou o Canal de São Sebastião durante o verão de 2007, 

amostrando um total de 10 estações próximas ao emissário do Araçá e 10 estações 

nas proximidades do emissário do TASSE, além de um ponto controle distante dos 

dois emissários. As estações foram posicionadas numa malha amostral do tipo círculo 

crescente em ambas as áreas. O referido autor avaliou, entre outras variáveis, a 

granulometria dos sedimentos, carbono orgânico, carbonato de cálcio, nitrogênio total, 

enxofre total, fósforo total inorgânico e orgânico, elementos maiores e traço.  
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Os sedimentos na área do emissário do Araçá se mostraram predominantemente 

arenosos, revelando condições de alta energia. Os teores de silte e argila variaram, 

respectivamente, entre 6,63 e 50,27% e entre 2,35 e 20,75% nas amostras no entorno 

do emissário do Araçá.  

Na estações do TASSE, os teores de silte variaram entre 49,16 e 73,31%, e os de 

argila variaram de 9,61 e 33,92%, revelando condições de baixa hidrodinâmica, que  

favorecem o acúmulo de sedimentos finos.  

As concentrações de carbonato de cálcio evidenciaram ambientes de sedimentação 

litoclástica em ambas as áreas amostrais, com teores máximos de CaCO3 de 25,38% 

e 28,12%, nas áreas do Araçá e do TASSE, respectivamente. As concentrações de 

carbono orgânico apresentaram teores em conformidade com a Resolução CONAMA 

no 344/04, apresentando valores médios de 1,29% e 2,82% na área do Araçá e do 

TASSE, respectivamente. Contudo, Gubitoso (op cit.) considerou os resultados obtidos 

em ambas as áreas equiparáveis aos teores encontrados em áreas costeiras 

impactadas, como a baía de Santos e a baía de Guanabara.  

Os sedimentos com maior porcentagem de finos se mostraram mais enriquecidos em 

carbono orgânico, o que demonstrou que o enriquecimento dos sedimentos em 

matéria orgânica está associado aos fatores de baixa circulação hídrica. O resultado 

das análises sedimentológicas constatou que a matéria orgânica nas áreas 

amostradas é de origem mista, marinha e continental.  

Dentre os nutrientes analisados, observou-se que tanto os teores de nitrogênio, 

quanto os teores de fósforo, foram mais elevados nos sedimentos próximos ao 

TASSE, assim como os teores de enxofre. Na área do Araçá, nitrogênio, fósforo e 

enxofre apresentaram valores médios de 1900, 570 e 2.800 mg.kg-1, respectivamente. 

No TASSE, as concentrações médias de nitrogênio, fósforo e enxofre foram de 4.800, 

800 e 5.100 mg.kg-1. Os teores de nitrogênio e fósforo se mostraram dentro dos limites 

preconizados pela Resolução CONAMA no 344/04, que não fornece valor de 

referência para o enxofre. O referido autor credita as diferenças nos teores de 



 

Relatório Ambiental Preliminar 

Ampliação do Píer Petroleiro 

Terminal Aquaviário de São Sebastião 

Rev.: 00 

Página 259 de 301 

Data: 15-09-2011 

Cap.5.2.Meio Fisico 

 

___________________________________________________________________________________ 

Diagnóstico do Meio Físico                                                                                                     259 de 301 

nutrientes e enxofre à variação granulométrica entre as duas regiões, uma vez que a 

baixa hidrodinâmica favorece a deposição de sedimentos pelíticos e, 

consequentemente, os teores das substâncias que se adsorvem a estas frações serão 

mais elevados.  

Além das diferenças nas concentrações de fósforo total entre as regiões amostradas, 

Gubitoso (2010) observou um enriquecimento da fração orgânica de fósforo em 

relação aos teores registrados na área do Araçá, que pode, segundo o referido autor, 

ser decorrente do emissário do TASSE, considerando que compostos de fósforo 

orgânico são utilizados em águas de produção de petróleo, e agregam-se ao óleo 

bruto, podendo concentrar-se nos fundos dos tanques. 

Os metais traço analisados apresentaram concentrações em conformidade com os 

limites estabelecidos pela Resolução CONAMA no 344/04, à exceção do arsênio e do 

cobre, ambos próximos ao TASSE. As concentrações de arsênio variaram entre 2,40 e 

7,30 mg.kg-1 no Araçá e entre 6,70 e 9,60 mg.kg-1 na área do TASSE, ultrapassando o 

nível 1 (8,2 mg.kg-1) estabelecido pela Resolução CONAMA no 344/04 em 9 estações 

nesta região. O cobre variou de 4,90 a 17,13 mg.kg-1 nos sedimentos sob influência do 

Araçá e entre 9,21 e 38,10 mg.kg-1 sob influência do TASSE, sendo que nesta área os 

teores de cobre ultrapassaram o nível 1 (34 mg.kg-1) estabelecido pela Resolução 

CONAMA no 344/04 em duas estações.  

Gubitoso (op cit.) observou que, em relação à estação controle, esses dois elementos 

não apresentaram enriquecimento, sugerindo que sua distribuição possa estar 

associada à ação antropogênica sobre o canal como um todo, ao invés de se limitar à 

influência dos emissários. Uma segunda hipótese do referido autor, credita os teores 

de cobre e arsênio à assinatura geoquímica do CSS, uma vez que os mesmos se 

correlacionaram com outros elementos que não apresentaram enriquecimento em 

relação à estação controle. 

Embora tenham apresentado concentrações em conformidade com a Resolução 

CONAMA no 344/04, os seguintes elementos, para o emissário do Araçá, 
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apresentaram enriquecimento, de moderado a significativo, em relação à estação 

controle: bário, cádmio, cromo, mercúrio, estrôncio e titânio.  

Na região sob influência do TASSE, os elementos que apresentaram enriquecimento, 

entre moderado e significativo, em relação à estação controle foram: bário, cádmio e 

estrôncio. Não obstante, estes elementos se mostraram dentro dos limites 

preconizados pela Resolução CONAMA no 344/04.  

Gubitoso (2010) atribuiu os teores de bário e estrôncio à água de produção petrolífera 

que faz parte da composição dos efluentes do TASSE, através dos resíduos da 

drenagem do fundo dos tanques do terminal e dos navios. Grande parte dos 

elementos maiores e traço na área do Araçá se correlacionaram com os sedimentos 

finos, com o carbono orgânico e com o carbonato, mostrando que estes são fatores 

controladores da abundância destes elementos nesta região. No entanto, no Araçá, o 

cádmio se correlacionou com o cobre e o mercúrio, sendo que nenhum destes 

elementos se correlacionou com os sedimentos finos, carbono orgânico, carbonatos, 

nitrogênio e enxofre, o que demonstra que a distribuição dos mesmos está ligada a 

outros constituintes dos sedimentos. Porém, a correlação do mercúrio e do cobre com 

o fósforo mostra que pode haver uma componente relacionada ao esgoto na 

distribuição destes três elementos, visto que a principal fonte de fósforo na região são 

os esgotos domésticos. 

Em estudo realizado pela FUNDESPA (2009) em 2008 foram amostradas 19 

estações, 15 delas distribuídas em um raio de 1 km no entorno do emissário do 

TASSE, uma em frente ao emissário do Araçá, outra em frente ao emissário de 

Ilhabela, e mais duas estações controle, uma ao norte e outra ao sul do CSS. Foram 

realizadas duas campanhas amostrais, em fevereiro e agosto de 2008. Este estudo 

investigou os sedimentos quanto aos teores de carbono orgânico total, nitrogênio 

Kjeldahl total, fósforo total, metais, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPA), 

bifenilas policloradas (PCB), hidrocarbonetos alifáticos totais, óleos e graxas, sulfetos, 

granulometria, entre outros. 
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Nas estações distribuídas no raio de 1 km do TASSE, a concentração de sedimentos 

finos foi mais elevada em relação aos resultados obtidos para as estações controle e 

as estações dos emissários do Araçá e de Ilhabela, que mostraram predominância da 

fração arenosa.  

As concentrações de silte e argila variaram entre 11,10 e 75,60% e entre 6,30 e 

31,20% nas estações no entorno do TASSE em fevereiro. Em agosto, na mesma 

região os teores de silte variaram de 14,16 a 74,68% e os de argila entre 13,72 e 

39,73%. Nas demais estações (controle e emissários), os teores de silte variaram de 

14,30 a 28,60% em fevereiro, e entre 2,79 e 19,44% em agosto. A fração argilosa 

apresentou teores entre 15,80 e 21,20% em fevereiro e entre 3,08 e 24,39% em 

agosto. 

Em fevereiro, as concentrações de carbono orgânico total (COT) variaram entre 0,1 e 

0,18 %, porém, o COT não foi detectado em todas as estações. Em agosto, o COT 

variou de 0,1 a 2,4 %, novamente não sendo detectado em todas as estações. Em 

ambos os meses as concentrações de carbono orgânico se mostraram em 

conformidade com o limite preconizado pela Resolução CONAMA no 344/04. O 

nitrogênio Kjeldahl total apresentou concentrações entre 190 e 1.802 mg.kg-1 em 

fevereiro e entre 297 e 1.522 mg.kg-1 em agosto. O fósforo variou de 214 a 

1.097 mg.kg-1 em fevereiro e de 130 a 783 mg.kg-1 em agosto. Ambos os nutrientes 

exibiram concentrações dentro dos limites estabelecidos pela Resolução CONAMA no 

344/04. 

As concentrações de sulfetos variaram entre 25 e 99 mg.kg-1 em fevereiro e entre 24 e 

39 mg.kg-1, não tendo sido detectados em todas as estações em ambos os meses. As 

concentrações de óleos e graxas variaram entre 0,1 e 0,2% em ambos os meses, não 

tendo sido detectadas em todas as estações. As estações controle (sul e norte) e a 

estação no emissário de Ilhabela foram as que apresentaram as menores 

concentrações de carbono orgânico total, nitrogênio Kjeldahl total, fósforo total, 

sulfetos e óleos e graxas, sendo este resultado atribuído à granulometria mais 

grosseira nestas estações. Na estação do emissário do Araçá, as concentrações das 
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variáveis supracitadas equipararam-se aos teores encontrados nas estações no 

entorno do TASSE, sendo superiores a estes em alguns locais. 

Dentre os metais analisados, apenas arsênio e chumbo apresentaram concentrações 

acima dos limites recomendados pela Resolução CONAMA no 344/04. O chumbo 

variou entre 3,6 e 46,0 mg.kg-1 em fevereiro, se aproximando do limite CONAMA nível 

1 (46,7 mg.kg-1) em apenas uma estação localizada no entorno do TASSE. Em 

agosto, as concentrações de chumbo variaram de 3,4 a 14,3 mg.kg-1, em 

conformidade com a legislação pertinente. Em fevereiro, o arsênio foi detectado 

apenas na estação controle norte e no emissário de Ilhabela, com concentrações de 

2,0 e 2,5 mg.kg-1, respectivamente, em conformidade com a Resolução CONAMA no 

344/04. No mês de agosto, as concentrações de arsênio variaram entre 1,9 e 

18,7 mg.kg-1, ultrapassando o limite CONAMA no nível 1 (8,2 mg.kg-1) em várias 

estações no entorno do TASSE e nas estações controle norte, Araçá e Ilhabela.  

Os resultados corroboram o estudo de Gubitoso (2010), que também observou teores 

elevados de arsênio nas estações no entorno do TASSE no ano de 2007. Os demais 

metais apresentaram um padrão de distribuição espacial bastante semelhante em 

ambos os períodos amostrais, com os valores mais baixos com frequência detectados 

nas estações controle norte e sul, onde houve predomínio da fração arenosa. O 

vanádio foi detectado em todas as estações, revelando a poluição por petróleo, 

principalmente nas estações localizadas no entorno do TASSE, onde foram 

registradas as maiores concentrações. Em fevereiro, as concentrações mínima e 

máxima de vanádio foram, respectivamente, 6,3 e 33,0 mg.kg-1. Em agosto os valores 

de vanádio variaram entre 5,4 e 43,9 mg.kg-1. 

Os hidrocarbonetos alifáticos totais variaram entre 0,36 e 30,25 µg.g-1, em fevereiro, e 

entre 0,30 e 18,6 µg.g-1, em agosto. As menores concentrações foram registradas nas 

estações controle, enquanto os maiores teores ocorreram nas estações no entorno do 

TASSE.  
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Segundo NRC (1985) e UNEP/IOC/IAEA (1992), citados anteriormente, os valores de 

hidrocarbonetos alifáticos encontrados no CSS são indicativos de contribuição 

antropogênica. As concentrações de UCM (mistura complexa não resolvida) atingiram 

o valor máximo de 18,53 µg.g-1, em fevereiro, indicando a presença de 

hidrocarbonetos de petróleo em todas as estações amostradas, à exceção das 

estações controle norte e sul e da estação em frente ao emissário de Ilhabela. Em 

agosto, a presença de hidrocarbonetos de petróleo foi evidenciada novamente pela 

detecção de UCM, com valores entre 5,77 e 11,7 µg.g-1. Os teores de HPA no mês de 

fevereiro variaram de 4,58 a 659,16 ng.g-1, se enquadrando no limite preconizado pela 

Resolução CONAMA no 344/04, contudo, Notar et al. (2001 apud FUNDESPA 2009) 

considera que valores de HPA entre 250 e 500 ng.g-1 indicam poluição moderada por 

estes hidrocarbonetos aromáticos, enquanto que concentrações superiores a 

500 ng.g-1 apontam para uma situação de poluição mais crítica. Em agosto, as 

concentrações de HPA foram detectadas em todas as estações, à exceção da estação 

controle sul, com valores entre 15,65 e 632,11 ng.g-1, indicando poluição moderada a 

elevada, principalmente no entorno do TASSE.  Os resultados dos estudos pretéritos 

mostraram o aumento nos teores de carbono total nos sedimentos da área do CSS 

(Figura 5.2.15-21) de 2004 a 2010. No mesmo período também se observou o 

aumento nos teores de nitrogênio total. Não se observou variação significativa nos 

teores de fósforo total ao longo do período supracitado (Figura 5.2.15-22). O aumento 

de carbono orgânico total e nitrogênio total ao longo dos anos pode ser consequência 

de um aporte antrópico contínuo na área.   Os sedimentos do Canal de São Sebastião 

se mostraram moderadamente poluídos por substâncias relacionadas às atividades 

petrolíferas, tais como hidrocarbonetos, UCM e hidrocarbonetos aromáticos 

policíclicos. Pode-se inferir que a poluição dos sedimentos do CSS é decorrente dos 

diversos vazamentos de óleo ocorridos ao longo das últimas décadas, além do aporte 

sistemático dos efluentes através dos emissários presentes no canal. Além disso, 

também se notou a influência dos efluentes domésticos sobre a qualidade dos 

sedimentos, sendo observado um grau de trofia diferenciado entre o compartimento 
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sedimentar e a coluna d‟água, que são considerados, respectivamente eutrófico e 

oligo-mesotrófico. Compostos orgânicos apresentam baixa solubilidade e adsorvem-se 

ao material particulado e sedimentam, por esse motivo, o sedimento acaba indicando 

melhor a contaminação do ambiente do que a coluna d‟água.  

 
Figura 5.2.15-21. Concentrações de carbono orgânico total nos sedimentos do 

Canal de São Sebastião no período de 2004 a 2008, valores 
médios. 

 

 
Figura 5.2.15-22. Concentrações de nitrogênio total e fósforo total nos sedimentos 

do Canal de São Sebastião no período de 2004 a 2008, valores 
médios. 
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Dados Primários  

Metodologia 

A amostragem de sedimento no Canal de São Sebastião foi realizada juntamente com 

a coleta de amostras de água, no dia 13 de julho de 2010 em maré de sizígia. Foram 

amostradas 10 estações, sendo seis no entorno do TASSE, duas estações nas áreas 

de influência dos emissários do Araçá e de Ilhabela e mais duas estações controle, 

uma ao sul e outra ao norte do canal (Figura 5.2.15-23 e Tabela 5.2.15-10).  

 

 
Figura 5.2.15-23. Estações amostradas no Canal de São Sebastião, em junho de 2010. Estações em 

amarelo caracterizam a área de lançamento dos emissários, TASSE (# 5), Araçá (# 
8) e Ilhabela (# 7). 

 

N 
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Tabela 5.2.15-10. Coordenadas geográficas (UTM) das estações amostradas no Canal de São 
Sebastião. 

Estação 
Coordenadas 

Descrição do ponto 
N E 

1 7367789 460190 Próximo a junção do Píer antigo com o novo 
2 7368410 460841 No meio do futuro Píer 
3 7368545 461187 Berço Norte do futuro Píer 
4 7368854 461348 Berço Sul do futuro Píer 
5 7367234 461015 Em frente ao Píer existente 
6 7367178 460203 Em frente à descarga do emissário do TASSE 
7 7370633 462536 Emissário de Ilhabela 
8 7364906 458727 Emissário do Araçá 
9 7377551 465248 Controle Norte 
10 7360426 450781 Controle Sul 

A amostragem de sedimentos foi realizada com um amostrador do tipo Van Veen em 

aço inox (Figura 5.2.15-24) e as amostras foram acondicionadas em recipientes 

devidamente limpos e identificados e imediatamente refrigeradas até a entrega ao 

laboratório certificado em tempo hábil para o processamento das análises. Os 

parâmetros analisados nas amostras de sedimento encontram-se descritos na Tabela 

5.2.15-11. 

 
Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.2.15-24. Amostragem de sedimentos com 
Van Veen em aço inox no Canal 
de São Sebastião 
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Tabela 5.2.15-11. Variáveis analisadas nas amostras de sedimento coletadas no Canal de São 
Sebastião. 

Variáveis 

Granulometria Razão C:N:P 

Carbonatos Carbono Orgânico Total 

Fósforo Total Metais (As, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Zn, V) 

Matéria orgânica Pesticidas 

Nitrogênio Kjeldahl Total PCBs 

Óleos e Graxas  TPH 

Potencial Redox HPAs 

 

Análise dos Dados 

Na avaliação da qualidade dos sedimentos foi utilizado o fator de enriquecimento, 

abordagem comumente realizada em estudos sobre metais em sedimentos (SINGH et 

al., 1997; BAPTISTA-NETO et al., 2000; JAIN, 2004; AGUIAR, 2005; 

BALACHANDRAN et al., 2005). Este fator tem o intuito de avaliar a poluição causada 

por metais na área estudada, em relação aos teores encontrados em folhelhos. O 

cálculo do fator de enriquecimento é dado pela seguinte fórmula: 

 

Onde Me é o metal a ser avaliado;  

Fe é a concentração de ferro.  

 

Por ser considerado um elemento conservativo, o ferro é utilizado na normalização 

geoquímica dos elementos metálicos, que tem como objetivo reduzir os efeitos 

mineralógicos e de tamanho de grão na variabilidade dos metais. Como valores de 

background naturais foram utilizados valores do folhelho médio segundo Turekian e 

Wedepohl (1961).  
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O tratamento estatístico dos dados utilizou a análise de correlação de Pearson, 

realizada com o aplicativo Statistica® e a Análise dos Componentes Principais (PCA) 

realizada com o auxílio do aplicativo Primer®.   

A análise de Pearson utiliza uma matriz de dados de forma a verificar a significância 

da correlação entre as variáveis analisadas. Todos os dados foram transformados 

matematicamente de modo a atender o pré-requisito de normalidade do conjunto de 

dados que o método exige.  

A análise dos componentes principais (PCA) é um método de ordenação multivariado 

baseado numa matriz de correlação, onde as diversas dimensões de dados são 

projetados em duas dimensões, sem haver grande perda das informações originais. 

Essa análise fornece um mapa gráfico e o resultado é dado em porcentagem da 

variância total, onde se determina a representatividade de todas as dimensões dos 

dados no eixo em questão. Um resultado indicando que a soma dos dois principais 

componentes é igual ou superior a 70% significa que na representação bi-dimensional 

do PCA, as n dimensões dos dados estão representadas nesta porcentagem, sendo 

considerado ótimo (FONSECA, 2004).  

 

Resultados e Discussão 

Os resultados das análises de qualidade do sedimento foram avaliados de acordo com 

os valores orientadores da Resolução CONAMA no 344/04 e encontram-se 

apresentados na Tabela 5.2.15-12. Dentre as variáveis analisadas, apenas o arsênio 

se mostrou em desacordo com os limites preconizados pela referida legislação. O tipo 

de fundo na estação 8 impossibilitou a coleta de sedimentos neste ponto. 
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Tabela 5.2.15-12. Variáveis sedimentológicas nas estações do Canal de São Sebastião em julho de 2010. As células destacadas apresentam 
valores acima do permitido pela Resolução CONAMA n

o
 344/04. 

Variáveis  Unidade 
CONAMA 344/04 Estações 

Nível 1 Nível 2 1 2 3 4 5 6 7 9 10 

Carbonatos % - ND ND ND ND 0,8 ND 2,0 7,2 ND 

Fósforo Total mg/kg 2000 304 531 578 696 469 902 112 50 110 

Matéria orgânica % - 1,9 2,8 3,3 3,3 2,1 4,0 0,3 0,7 0,5 

Nitrogênio Kjeldahl Total mg/kg 4800 1317 1827 2938 3143 1511 1254 306 593 354 

Óleos e Graxas  % - ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Potencial Redox mV - -275 -280 -325 -256 -282 -241 -286 -288 -127 

Carbono Orgânico Total % 10 1,1 1,6 1,9 1,9 1,2 2,3 0,2 0,4 0,3 

Razão C:N:P - - 39:04:01 30:03:01 35:05:01 29:05:01 29:03:01 26:01:01 55:03:01 367:12:01 27:03:01 

2-Metilnaftaleno µg/kg 60 670 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Acenafteno µg/kg 16 500 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Acenaftileno µg/kg 44 640 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Antraceno µg/kg 85,3 1100 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Benzo(a)antraceno µg/kg 74,8 693 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Benzo(a)pireno µg/kg 88,8 793 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Criseno µg/kg 108 846 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Dibenzo(a,h)antraceno µg/kg 6,22 135 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Fenantreno µg/kg 240 1500 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Fluoranteno µg/kg 600 5100 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Fluoreno µg/kg 19 540 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Naftaleno µg/kg 160 2100 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Pireno µg/kg 665 2600 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 



 

Relatório Ambiental Preliminar 

Ampliação do Píer Petroleiro 

Terminal Aquaviário de São Sebastião 

Rev.: 00 

Página 270 de 301 

Data: 15-09-2011 

Cap.5.2.Meio Fisico 

 

_____________________________________________________________________ 

Diagnóstico do Meio Físico                                                                                                     270 de 301 

Variáveis  Unidade 
CONAMA 344/04 Estações 

Nível 1 Nível 2 1 2 3 4 5 6 7 9 10 

Soma HPAs µg/kg 3000 - ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Arsênio mg/kg 8,2 70 11,2 13,2 13,0 13,6 20,7 11,7 17,3 22,1 4,0 

Cádmio mg/kg 1,2 9,6 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Chumbo  mg/kg 46,7 218 10,8 12,3 14,9 14,6 8,4 16,8 2,6 3,05 7,5 

Cobre  mg/kg 34 270 1,1 ND 1,0 1,3 0,9 2,03 0,4 ND ND 

Cromo  mg/kg 81 370 21,6 23,8 29,6 31,0 13,8 32,8 0,7 2,1 9,8 

Ferro mg/kg - 20700 22500 24900 25400 14800 27800 3440 5130 8880 

Manganês  mg/kg - 302 332 380 382 256 389 68 108 155 

Mercúrio  mg/kg 0,15 0,71 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Níquel  mg/kg 20,9 51,6 7,9 8,8 10,1 10,7 5,5 11,6 0,4 0,4 1,9 

Vanádio mg/kg - 30,4 32,1 36,3 38,0 21,0 43,9 5,4 10,0 10,6 

Zinco  mg/kg 150 410 43,8 48,8 52,2 54,5 28,3 58,6 6,8 13,3 15,6 

4,4 - DDD µg/kg 1,22 7,81 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

4,4 - DDT µg/kg 1,19 4,77 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

4,4 - DDE µg/kg 2,07 374 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

alfa - BHC µg/kg 0,32 0,99 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

alfa - Clordano µg/kg 2,26 4,79 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

beta - BHC µg/kg 0,32 0,99 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

delta - BHC µg/kg 0,32 0,99 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Dieldrin µg/kg 0,71 4,3 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Endrin µg/kg 2,67 62,4 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

gama - BHC (lindano) µg/kg 0,32 0,99 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

gama - Clordano µg/kg 2,26 4,79 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 
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Variáveis  Unidade 
CONAMA 344/04 Estações 

Nível 1 Nível 2 1 2 3 4 5 6 7 9 10 

PCBs µg/kg 22,7 180 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

TPH total µg/kg - 6120 11689 11985 24129 6154 8174 2433 2711 1515 

Areia Muito Grossa  % - 0,02 0,03 0 0,04 14,65 0,36 27,47 29,44 0,01 

Areia Grossa  % - 0,06 0,06 0,06 0,06 17,47 0,71 15,59 21,37 0,02 

Areia Média  % - 0,43 0,29 0,37 0,37 14,77 2,10 12,22 17,28 0,10 

Areia Fina  % - 2,07 3,52 2,00 2,30 5,26 4,88 1,47 4,30 0,70 

Areia Muito Fina  % - 52,77 44,57 30,12 31,10 6,28 19,44 0,69 0,91 91,10 

Silte Grosso % - 11,73 11,29 16,94 15,59 3,76 12,85 7,92 4,45 2,07 

Silte Médio % - 9,71 9,41 15,36 10,05 9,57 13,75 0,13 0,39 0,75 

Silte Fino % - 6,76 9,27 6,69 10,62 3,33 15,59 4,78 1,15 0,46 

Silte Muito Fino % - 4,46 6,13 6,22 8,91 1,99 9,97 2,30 0,67 0,25 

Argilas % - 13,96 16,66 19,49 25,14 12,24 16,08 1,52 0,25 2,37 



 

Relatório Ambiental Preliminar 

Ampliação do Píer Petroleiro 

Terminal Aquaviário de São Sebastião 

Rev.: 00 

Página 272 de 301 

Data: 15-09-2011 

Cap.5.2.Meio Fisico 

 

___________________________________________________________________________________ 

Diagnóstico do Meio Físico                                                                                                     272 de 301 

Nas amostras de sedimento coletadas no Canal de São Sebastião, a fração arenosa 

se mostrou predominante na maioria das amostras, à exceção das estações 3, 4 e 6, 

onde se observou a predominância de silte (Figura 5.2.15-25), respectivamente, 

45,21; 45,17 e 52,16%. Dentre as demais variáveis granulométricas determinadas, os 

carbonatos foram encontrados apenas nas estações em frente aos emissários do 

TASSE (estação 5) e de Ilhabela (estação 7) e na estação controle norte (estação 9), 

com os respectivos valores de 0,8; 2,0 e 7,2%, indicando sedimentação litoclástica.  

 

 
Figura 5.2.15-25. Granulometria dos sedimentos nas estações do Canal de São Sebastião 

em julho de 2010. 

 

A matéria orgânica variou entre 0,3 e 3,3%, enquanto que o carbono orgânico total 

apresentou valores entre 0,2 e 2,3% (Figura 5.2.15-26). As maiores concentrações de 

ambas as variáveis foram encontradas nas estações com as maiores frações de silte e 

argila, o que se justifica pela maior superfície de adsorção dos grãos da fração 

pelítica. 

Em trabalhos realizados pela FUNDESPA (2005, 2009) nos anos de 2005 e 2008 no 

Canal de São Sebastião, foram observados valores de COT entre 0,20 e 1,25 e entre 

0,10 e 2,40%, respectivamente. Valores de COT entre 0,25 e 4,49% foram registrados 
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no CSS por Venturini (2007); enquanto Gubitoso et al. (2008) encontraram valores 

entre 0,10 e 3,37%. Em trabalho posterior, Gubitoso (2010) registrou valores de 

carbono orgânico entre 0,02 e 2,66% na área sob influência do emissário do Araçá e 

entre 2,39 e 3,32% na área sob influência do TASSE. Baseando-se nos resultados 

pretéritos de COT supracitados, verifica-se que os valores desta variável obtidos no 

presente estudo se mostraram dentro do esperado para a região estudada. Pode-se 

afirmar ainda que os sedimentos do Canal de São Sebastião são enriquecidos com 

matéria orgânica por apresentarem teores desta variável acima de 0,5% (TISSOT; 

WELTE, 1984 apud GOMES; AZEVEDO, 2006).  

 

 
Figura 5.2.15-26. Matéria orgânica e carbono orgânico total nos sedimentos das 

estações do Canal de São Sebastião em julho de 2010. 

 

Através da razão carbono/nitrogênio (C/N) é possível identificar a origem da matéria 

orgânica (BADER, 1955). Os resultados de C/N apresentaram grande variabilidade, 

com valores entre 5,8 e 30,6 (Tabela 5.2.15-13). A maioria das estações apresentou 

matéria orgânica de origem mista com tendência à marinha. A estação 4 apresentou 

matéria orgânica de origem marinha e a origem da matéria orgânica na estação 6 foi 



 

Relatório Ambiental Preliminar 

Ampliação do Píer Petroleiro 

Terminal Aquaviário de São Sebastião 

Rev.: 00 

Página 274 de 301 

Data: 15-09-2011 

Cap.5.2.Meio Fisico 

 

___________________________________________________________________________________ 

Diagnóstico do Meio Físico                                                                                                     274 de 301 

considerada continental. A estação 7 apresentou matéria orgânica de origem mista, 

porém tendendo à continental. 

 

Tabela 5.2.15-13. Razão C/N nas estações do Canal de São Sebastião em julho de 2010 e 
classificação de origem da matéria orgânica (MO) baseada em Bader (1955). 

Estação C/N Classif. da MO 

E1 9,8 mista tendendo à marinha 
E2 10 mista tendendo à marinha 
E3 7 mista tendendo à marinha 
E4 5,8 marinha 
E5 9,7 mista tendendo à marinha 
E6 26 continental 
E7 18,3 mista tendendo à continental 
E9 30,6 continental 
E10 9 mista tendendo à marinha 

 

As concentrações de fósforo total variaram entre 50 e 902 mg.kg-1; e o nitrogênio 

Kjeldahl, de 306 a 3146 mg.kg-1. É possível observar que a distribuição dessas 

variáveis é, na maioria das amostras, condicionada pela granulometria dos 

sedimentos, ou seja, os maiores teores de nitrogênio e fósforo foram observados nas 

amostras com maior percentual de lama (Figura 5.2.15-27).  

Em monitoramento realizado pela FUNDESPA (2004) numa área próxima ao 

emissário de Ilhabela, foram encontrados valores de fósforo total entre 364 e 

461 mg.kg-1 e valores de nitrogênio Kjeldahl entre 297 e 966 mg.kg-1. Em trabalhos 

posteriores realizados no CSS pela FUNDESPA (2005, 2009), foram registradas 

concentrações de fósforo total entre 38 e 1.128 mg.kg-1 e concentrações de nitrogênio 

Kjeldahl entre 190 e 2.047 mg.kg-1. Gubitoso et al. (2008) observaram variação nos 

teores de fósforo de 700 a 1.900 mg.kg-1 na área sob influência do emissário do Araçá. 

Já Gubitoso (2010) encontrou valores de fósforo total entre 400 e 870 mg.kg-1 na área 

do emissário do Araçá e entre 600 e 900 mg.kg-1 na área do TASSE. Os dados de 

nitrogênio e fósforo registrados no presente estudo corroboram os estudos anteriores 

na região, não sendo observadas interferências antrópicas sobre os teores de 

nutrientes nos sedimentos em relação aos dados pretéritos. 
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Figura 5.2.15-27. Fósforo total e Nitrogênio Kjeldahl Total nos sedimentos das 

estações do Canal de São Sebastião em julho de 2010. 

 

Dentre os metais avaliados neste estudo, o cádmio e o mercúrio não foram detectados 

em nenhuma estação, e o cobre não foi detectado nas estações 2, 9 e 10. Todos os 

metais apresentaram um padrão de distribuição semelhante (Figura 5.2.15-28), o que 

se deve à granulometria dos sedimentos. Assim como o carbono orgânico e os 

nutrientes, os metais também tendem a se adsorver na fração pelítica dos sedimentos 

(BAPTISTA NETO et al., 2000; BELZUNCE et al., 2001; ROSALEZ-HOZ et al., 2003; 

BAPTISTA NETO et al., 2004; LAING et al., 2009). Portanto, as amostras com maior 

teor de lama, geralmente apresentam as maiores concentrações destas variáveis. De 

fato, os valores máximos da maioria dos metais avaliados neste estudo foram 

registrados nas estações 3, 4 e 6, à exceção do arsênio, que se mostrou mais elevado 

nas estações 5 e 9 (Figura 5.2.15-28 a Figura 5.2.15-30). 

O único metal que não se enquadrou nos limites preconizados pela Resolução 

CONAMA no 344/04, conforme mencionado, foi o arsênio, que ultrapassou o nível 1 

(8,2 mg.kg-1) da referida legislação em todos as estações, à exceção da estação 10 

(controle sul). O nível 1 é o limiar abaixo do qual prevê-se baixa probabilidade de 
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efeitos adversos à biota, de onde pode-se inferir que existe um risco em potencial à 

biota do CSS, no que tange aos teores de arsênio.  

 

Figura 5.2.15-28. Arsênio, chumbo, cobre, cromo, níquel, vanádio e zinco nos 
sedimentos das estações do Canal de São Sebastião em 
julho de 2010. 

 

 
Figura 5.2.15-29. Ferro nos sedimentos das estações do Canal de São Sebastião 

em julho de 2010. 
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Figura 5.2.15-30. Manganês nos sedimentos das estações do Canal de São Sebastião 
em julho de 2010. 

 

A toxicidade deste elemento, contudo, deve ser avaliada levando-se em consideração 

a sua especiação química (ALLEN et al., 1980; FISHER, 1986; ALLEN, 1993; 

BARUAH et al., 1996; O'DAY et al., 2000; KWON; LEE, 2001; LIN et al., 2003), o que 

não é possível neste estudo, pois os resultados consideram apenas a fração total dos 

metais nos sedimentos. 

O arsênio é um semi-metal utilizado como agente de fusão para metais pesados, em 

processos de soldagens e na produção de cristais de silício e germânio. Também é 

usado na fabricação de munição, ligas e placas de chumbo de baterias elétricas. Na 

forma de arsenito é usado como herbicida e como arsenato, é usado nos inseticidas.  

O arsênio também pode ser utilizado como preservante de madeira na forma de 

arsenato de cobre e cromo (ACC), principalmente na indústria naval e na preservação 

de estacas em construções portuárias. Rochas que possuem carbonatos e sulfetos 

possuem teores de arsênio naturais.  

Na forma natural, o arsênio também pode ser encontrado em uma variedade de 

minerais que contém cobre, chumbo, ferro, níquel e cobalto. A forma mais comum é o 
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mineral arsenopirita formado com ferro, FeAsS (ANJOS, 2006). Assim como os metais 

pesados, o arsênio também sofre efeitos de bioacumulação e biomagnificação ao 

longo da cadeia trófica, podendo atingir o ser humano. A mobilidade do arsênio em 

sedimentos é baixa, e, portanto, este elemento não se distancia muito da fonte que lhe 

deu origem. O arsenato é fortemente retido pelos sedimentos através do processo de 

adsorção, se associando à minerais de alumínio, ferro, cálcio e magnésio. Quando na 

forma de H2AsO4
- apresenta comportamento similar ao do fosfato competindo com 

este íon pelos sítios de sorção nos sedimentos (SHUQAIR, 2002), podendo então 

interferir de forma deletéria nos ciclos biogeoquímicos.  

Não se observou enriquecimento dos sedimentos amostrados no Canal de São 

Sebastião pelos elementos metálicos avaliados neste estudo (Tabela 5.2.15-14), à 

exceção do arsênio, que apresentou valores bastante elevados nas estações 5, 7 e 9, 

respectivamente. A partir desses resultados pode-se concluir que existe de fato 

contaminação por arsênio nos sedimentos do CSS, principalmente nas áreas de 

influência dos emissários existentes no CSS. Teores de arsênio acima do nível 1 

recomendado pela CONAMA 344/04 haviam sido detectados em estudo realizado pela 

FUNDESPA (2009) na área sob influência do emissário do TASSE. 

 

Tabela 5.2.15-14. Fator de enriquecimento nas estações do Canal de São Sebastião em julho de 2010, 
baseados em background de folhelhos 

Metal E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E9 E10 

Arsênio 1,96 2,13 1,90 1,94 5,08 1,53 18,26 15,64 1,64 

Chumbo 1,23 1,29 1,41 1,36 1,34 1,43 1,78 1,40 1,99 

Cobre 0,06 0,00 0,04 0,05 0,06 0,08 0,12     

Cromo 0,55 0,55 0,62 0,64 0,49 0,62 0,11 0,21 0,58 

Manganês 0,81 0,82 0,85 0,84 0,96 0,78 1,09 1,17 0,97 

Níquel 0,26 0,27 0,28 0,29 0,26 0,29 0,08 0,05 0,15 

Vanádio 0,53 0,52 0,53 0,54 0,52 0,57 0,57 0,71 0,43 

Zinco 1,05 1,08 1,04 1,07 0,95 1,05 0,98 1,29 0,87 
Fonte: Turekian; Wedepohl, 1961 

 

Embora o vanádio seja um elemento associado ao petróleo e a região estudada tenha 

sido cenário de diversos vazamentos de óleo (CETESB, 1997 apud MEDEIROS; 
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BÍCEGO, 2004), não se observou enriquecimento deste elemento nos sedimentos 

amostrados. Tampouco foram detectados óleos e graxas e outros compostos 

orgânicos, à exceção dos hidrocarbonetos de petróleo (TPH). A concentração total de 

TPH variou de 1.515 a 24.129 µg.g-1, sendo mais elevada nas estações com maiores 

teores de lama (estações 3, 4 e 6), mostrando mais uma vez a capacidade da fração 

pelítica em adsorver diversos tipos de substâncias. O petróleo possui diversos 

componentes químicos diferentes, basicamente formados por hidrocarbonetos, 

contudo estes elementos também podem ter origem biogênica e diagenética. Os 

hidrocarbonetos derivados de exudação e atividades humanas são considerados 

petrogênicos e os derivados da queima de combustíveis de forma natural (queimadas) 

e de ação antrópica são considerados pirolíticos (COSTA, 2006; FRONZA, 2006).  

Teores de hidrocarbonetos de petróleo no Canal de São Sebastião haviam sido 

identificados em trabalhos pretéritos de FUNDESPA (2009) que detectou 

concentrações de n-alcanos biogênicos de origem continental e não de contaminação 

petrogênica. Óleos e graxas também haviam sido detectados no referido estudo, 

contudo, sem ultrapassar os valores orientadores pela Resolução CONAMA no 344/04. 

Os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPA), por outro lado, haviam sido 

detectados com altos teors, caracterizando poluição na área do emissário do TASSE. 

As diferenças entre os resultados sedimentares encontrados no presente estudo e em 

trabalhos pretéritos devem considerar a granulometria das amostras, pois esta pode 

variar notavelmente, se distribuindo em patches ao longo do CSS. 

A análise da correlação de Pearson revelou correlação positiva e significativa entre 

todas as variáveis indicadoras da qualidade do sedimento, à exceção do arsênio que 

não apresentou correlação significativa com nenhuma das variáveis do grupo (Tabela 

5.2.15-15).  

O resultado da correlação mostrou a forte afinidade dos metais, nutrientes, carbono 

orgânico e matéria orgânica com a fração pelítica dos sedimentos, sugerindo também 

uma fonte em comum para estas variáveis. O arsênio não apresentou correlação com 
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a fração pelítica, como observado anteriormente nos dados brutos, e os resultados da 

correlação sugerem ainda uma fonte diferente para este elemento em relação às 

demais variáveis analisadas. 

 

Tabela 5.2.15-15. Resultado da correlação de Pearson (p<0,05) para as variáveis sedimentológicas no 
Canal de São Sebastião em julho de 2010. As correlações significativas estão em 
vermelho. 

 P MO N COT As Pb Cu Cr Fe Mn Ni V Zn TPH 
silte e 
argila 

P 1 0,98 0,82 0,98 -0,38 0,94 0,89 0,92 0,92 0,93 0,93 0,93 0,91 0,81 0,90 

MO  1 0,87 1,00 -0,50 0,98 0,88 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,96 0,83 0,95 

N   1 0,85 -0,33 0,87 0,57 0,90 0,89 0,91 0,89 0,87 0,88 0,93 0,86 

COT    1 -0,51 0,98 0,89 0,95 0,96 0,96 0,96 0,96 0,95 0,83 0,95 

As     1 -0,62 -0,62 -0,57 -0,59 -0,54 -0,58 -0,62 -0,63 -0,39 -0,70 

Pb      1 0,88 0,99 0,99 0,99 0,99 1,00 0,99 0,83 0,98 

Cu       1 0,85 0,86 0,83 0,86 0,88 0,86 0,62 0,85 

Cr        1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,83 0,95 

Fe         1 1,00 1,00 1,00 1,00 0,82 0,95 

Mn          1 1,00 0,99 0,99 0,83 0,94 

Ni           1 1,00 1,00 0,83 0,96 

V            1 1,00 0,82 0,97 

Zn             1 0,83 0,97 

TPH              1 0,88 

silte e 
argila 

              1 

 

A análise dos componentes principais explicou 91% da variância total, sendo 83,40% 

atribuída ao eixo principal e 7,60% ao eixo secundário (Tabela 5.2.15-16).  

A variância principal foi regida pela distribuição dos elementos metálicos, sendo o 

níquel o componente mais significativo no eixo 1, seguido pelo cromo, o ferro e o 

vanádio. No eixo 2 o componente mais significativo foi o arsênio, o que significa que a 

variância secundária foi regida pela distribuição deste elemento. No eixo principal foi 

possível observar a correlação direta entre todas as variáveis avaliadas à exceção do 

arsênio, corroborando então os resultados obtidos na análise de Pearson. 
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Tabela 5.2.15-16. Resultado da Análise dos Componentes Principais para as variáveis 
sedimentológicas nas estações do Canal de São Sebastião em julho de 2010. 

Porcentagem de variação dos eixos 
Eixo 1 Eixo 2 

83,40% 7,60% 

Variáveis  Correlação Componentes Principais 

Fósforo total -0,267 0,061 
MO -0,277 0,082 
Nitrogênio Kjeldahl -0,232 0,286 
COT -0,278 0,079 
Arsênio 0,069 0,870 
Chumbo -0,276 -0,184 
Cobre -0,212 0,030 
Cromo -0,280 -0,124 
Ferro -0,280 -0,084 
Manganês -0,279 -0,040 
Níquel -0,281 -0,041 
Vanádio -0,280 -0,035 
Zinco -0,279 -0,046 
TPH -0,220 0,274 
Silte e argila -0,277 0,073 

 

A representação gráfica da análise dos componentes principais revelou a 

heterogeneidade entre as estações amostradas (Figura 5.2.15-31). A 

heterogeneidade foi regida principalmente pelas diferenças granulométricas. As 

estações 3, 4 e 6 foram agrupadas devido ao maior teor de sedimentos finos, e 

também de fósforo total, matéria orgânica, COT, chumbo, cromo, ferro, manganês, 

níquel, vanádio e zinco. As estações 7, 9 e 10 foram agrupadas por apresentaram os 

menores teores de lama, matéria orgânica, COT, fósforo total, nitrogênio Kjeldahl, 

cromo, ferro, manganês, níquel, vanádio, zinco e TPH. As estações 1, 2 e 5 

apresentaram teores semelhantes das variáveis analisadas, cabendo ressaltar que, 

dentro deste agrupamento, a estação 1 exibiu a menor concentração de fósforo, 

nitrogênio Kjeldahl e matéria orgânica. 

 



 

Relatório Ambiental Preliminar 

Ampliação do Píer Petroleiro 

Terminal Aquaviário de São Sebastião 

Rev.: 00 

Página 282 de 301 

Data: 15-09-2011 

Cap.5.2.Meio Fisico 

 

___________________________________________________________________________________ 

Diagnóstico do Meio Físico                                                                                                     282 de 301 

 
Figura 5.2.15-31. Resultado Gráfico da Análise dos Componentes Principais para as variáveis 

sedimentológicas nas estações do Canal de São Sebastião. 

 

5.2.15.4 Conclusão 

O estudo realizado no Canal de São Sebastião não evidenciou diferenças nas 

variáveis analisadas na coluna d‟água e nos sedimentos em relação aos resultados de 

estudos pretéritos na mesma região.  

A coluna d‟água apresentou características típicas de águas costeiras, com baixa 

produtividade primária limitada por nitrogênio, sendo o ambiente classificado como 

oligotrófico.  

Foram observadas concentrações de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos na 

coluna d‟água, com concentrações acima dos limites preconizados na Resolução 

CONAMA no 357/05, indicando ação antrópica localizada e recente nas proximidades 

do emissário do Araçá, sugerindo que este pode ser uma provável fonte de poluentes 

para o Canal de São Sebastião.  

Nas proximidades dos demais emissários localizados no canal não foram observados 

impactos na coluna d‟água. O tratamento bacteriológico dos efluentes dos emissários 
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se mostrou eficiente na manutenção da balneabilidade das águas do Canal de São 

Sebastião. 

Considerando-se que existe um histórico de vazamentos de óleo na região estudada, 

os sedimentos apresentaram boa qualidade no que tange aos teores de compostos 

orgânicos, associados às atividades relacionadas ao transporte e processamento de 

petróleo e derivados, uma vez que estes não foram detectados na camada superficial 

deste compartimento. À exceção do arsênio, não se observou enriquecimento de 

metais nos sedimentos do Canal de São Sebastião.  
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