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5.3 Meio Biótico 

5.3.1 Vegetação e Flora 

5.3.1.1 Área de Estudo 

5.3.1.1.1 Vegetação Terrestre 

Para a caracterização da vegetação foi vistoriado um total de 26 pontos, denominados 

PV (pontos de vegetação), apresentados na Tabela 5.3.1-1. Os pontos de vistoria 

foram selecionados em acordo com as tipologias existentes e sua distribuição na área 

em estudo, considerando a presença de acessos, em área delimitada pela cota de 70 

m ao longo do Canal de São Sebastião. Em cada ambiente/tipologia foram 

identificadas as espécies características, as formas de vida predominantes, a 

fitofisionomia e o estágio de regeneração (quando aplicável). 

Tabela 5.3.1-1. Localização e identificação dos pontos de vistoria para caracterização da vegetação na 
área de estudo (Coordenadas UTM Datum SAD 69). 

Pontos de Vegetação (PV) 
Localização 

 E (X) N (Y) 

1 449873 7364822 Região do Toque-Toque - São Sebastião 

2 454586 7364810 Praia do Guaecá - São Sebastião 

3 455519 7365496 Ponta de Baraqueçaba - São Sebastião 

4 457146 7365493 São Sebastião 

5 457366 7372643 Junto à torre de transmissão de energia – São Sebastião 

6 457650 7365388 Praia Grande – São Sebastião 

7 457743 7373279 São Sebastião 

8 457799 7371119 São Sebastião 

9 457980 7373332 São Sebastião 

10 449212 7363812 São Sebastião 

11 458272 7371610 São Sebastião 

12 458444 7366497 Baia do Araçá – São Sebastião 

13 458475 7366491 Baia do Araçá – São Sebastião 

14 458645 7368835 Entorno do TASSE - São Sebastião 

15 459405 7368623 Praia do Porto Grande - São Sebastião 

16 463333 7366687 Ilhabela 

17 463388 7367324 Ilhabela 

18 463500 7368908 Ilhabela 

19 463510 7363775 PE Ilhabela, próximo ao córrego Água Branca - Ilhabela 

20 463513 7369216 Ilhabela 
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Pontos de Vegetação (PV) 
Localização 

 E (X) N (Y) 

21 463619 7368857 Ilhabela 

22 463902 7369167 Ilhabela 

23 464326 7370328 Ilhabela 

24 464365 7371568 Ilhabela 

25 464553 7373857 Próximo a Praia de Garapocaia - Ilhabela 

26 465529 7375992 Ponta das Canas – Ilhabela 

 

5.3.1.1.2 Vegetação de Manguezal 

A seleção de pontos de amostragem foi realizada a partir de uma vistoria de 

reconhecimento, considerando-se a representatividade (especialmente área) e 

localização dos bosques mapeados na área de estudo (dados secundários e imagens 

de satélite), especialmente aqueles mais próximos ao local onde se prevê a 

implantação do empreendimento.  Foi possível posicionar seis parcelas amostrais: 

parcela foi localizada no Manguezal de Barra Velha (Município de Ilhabela); parcelas 

foram posicionadas no Manguezal do Araçá (Município de São Sebastião); parcelas 

do manguezal próximo ao píer da balsa da Desenvolvimento Rodoviário S.A. 

(DERSA), Município de São Sebastião. Além destas parcelas, foram realizadas 

observações de campo no manguezal do canal do Perequê, no manguezal do canal 

do Outeiro em resquícios próximos ao Manguezal do Araçá.  As coordenadas das 

parcelas estão demonstradas na Tabela 5.3.1-2. 

Tabela 5.3.1-2. Coordenadas em UTM (Datum SAD 69) das parcelas amostrais e pontos de vistoria dos 
manguezais. 

Manguezal Ponto/Parcela Este Norte 

Avaliação Qualitativa 

Manguezal do Canal do Perequê (Ilhabela) PT 1 (Mg1) 462803 7366852 

Resquícios de Manguezal do Canal do Outeiro (São Sebastião) 
PT 1 (Mg2) 459311 7367220 

PT 2 (Mg3) 459594 7367175 

Avaliação Quantitativa 

Manguezal da Barra Velha (Ilhabela) P1 (Mg4) 461708 7365758 

Manguezal do Araçá (São Sebastião) 
P1 (Mg5) 458470 7366490 

P2 (Mg6) 458439 7366496 

Manguezal do Atracadouro da DERSA (São Sebastião) 

P1 (Mg7) 459627 7366970 

P2 (Mg8) 459574 7366963 

P3 (Mg9) 459535 7366960 
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5.3.1.2  Metodologia 

5.3.1.2.1 Vegetação Terrestre 

Para a identificação, mapeamento e caracterização das fisionomias e formações 

vegetais existentes na área de estudo foram realizados levantamentos de dados 

secundários e vistorias de campo, efetuando-se observações in loco e determinação 

das principais espécies e da estrutura predominante da vegetação.  

A classificação dos estágios de sucessão vegetal, conforme Resoluções CONAMA 

001/94 e 007/96 foi realizada a partir de parâmetros qualitativos. Para a vegetação de 

praias e dunas, de acordo com a Resolução CONAMA 007/96, por serem áreas em 

contínua modificação pela ação dos ventos, chuvas e ondas, caracterizam-se como 

vegetação em constante e rápido dinamismo, mantendo-se sempre como vegetação 

pioneira de primeira ocupação (climax edáfico), também determinada por marés, não 

sendo considerados estágios sucessionais. 

O método empregado para a amostragem foi o ―caminhamento‖, o qual consiste no 

reconhecimento dos tipos de vegetação (fitofisionomias) nos pontos de vistoria, 

elaboração da lista das espécies encontradas a partir de caminhadas aleatórias ao 

longo da área e análise dos resultados (FILGUEIRAS et al., 1994). O datum utilizado 

para a coleta de dados foi WGS 84, convertido, no processamento, para SAD 69. 

Em contribuição, se realizou a caracterização das formações naturais e sua 

distribuição, abordando-se as espécies mais representativas de cada 

ambiente/tipologia vegetal, bem como a avaliação do estado de proteção e 

conservação da vegetação da área em estudo. As formações foram mapeadas em 

acordo com o Mapa de Vegetação do Brasil (IBGE, 2004 - em escala 1:5.000.000).  

Foi considerado o registro e a ocorrência potencial, para toda a área de estudo, de 

espécies ameaçadas de extinção, a partir da Instrução Normativa MMA 06, de 23 de 

setembro de 2008, do Livro Vermelho das Espécies Vegetais Ameaçadas do Estado 

de São Paulo (IBT, 2008), da Resolução SMA 48/2004 (publica a lista oficial das 

espécies da flora do Estado de São Paulo ameaçadas de extinção, seguindo 
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recomendação do Instituto de Botânica de São Paulo) e da literatura específica. 

Também foi indicada a presença (registro e potencial) de espécies endêmicas, raras e 

com valor econômico, e de extrativismo vegetal. 

 

5.3.1.2.2 Vegetação de Manguezal 

A metodologia utilizada para a caracterização vegetal do manguezal foi estabelecida a 

partir da obtenção de dados e de observações gerais da estrutura do bosque dos 

pontos selecionados. Nas parcelas amostrais (10 m x 10 m) foram realizadas 

mensurações de circunferência a altura do peito (CAP) e altura, além de estimativas 

de densidade e dominância das espécies de manguezal para avaliação de estrutura, 

segundo a metodologia descrita em SCHAEFFER-NOVELLI & CINTRON (1986).  

A medição do CAP foi efetuada com fita métrica e a altura foi estimada com a 

utilização de ―escalas‖ de PVC marcadas de 10 em 10 cm em todos os indivíduos 

presentes na parcela. Também foram realizadas medições de troncos múltiplos 

(ramificados), quando presentes, e apontadas observações gerais sobre a presença 

de raízes adventícias (em L. racemosa e A. schaueriana), e/ou alterações antrópicas 

na vegetação. Os dados obtidos foram lançados em uma planilha de campo.  

A partir dos dados mensurados foram determinados o diâmetro a altura do peito 

(DAP), área basal, DAP médio e altura média. Também foram estimados os dados de 

densidade e dominância de espécies de forma a complementar a análise da estrutura 

das parcelas amostrais. 

 

5.3.1.3  Descrição 

5.3.1.3.1 Vegetação Terrestre 

A área de estudo situa-se Litoral Norte de São Paulo, que compreende os municípios 

de São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Ubatuba de acordo com o Zoneamento 
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Ecológico Econômico Litoral Norte/SP, que destaca a diversidade de recursos naturais 

e a intensa especulação imobiliária características da região (SÃO PAULO, 2005). 

De acordo com a delimitação de Biomas (IBGE & MMA, 2005), a região pertence ao 

Bioma Mata Atlântica, terceiro maior do Brasil, que se caracteriza, historicamente, 

como o mais mapeado de todos os biomas, seja pela sua relevância ambiental ou pela 

descaracterização que sofreu ao longo dos anos, principalmente em função do 

processo de colonização e ciclos de desenvolvimento do país.  

A quantificação da vegetação remanescente do Bioma Mata Atlântica no estado de 

São Paulo, segundo IESB - IGEO/UFRJ - UFF (2007), é apresentada na tabela Tabela 

5.3.1-3. Os dados demonstram que ela encontra-se reduzida a aproximadamente 

24%, considerando formações florestais, e as formações pioneiras a 0,55%.  

 

Tabela 5.3.1-3 Tabela Distribuição dos Remanescentes Naturais na Mata Atlântica por Unidade de 
Federação. 

UF RF (km
2
) RF (%) RNF (km

2
) RNF (%) FP (km

2
) FP (%) 

SP 37.354,74 23,27 745,50 0,46 884,66 0,55 

Fonte: IESB - IGEO/UFRJ - UFF, 2007 
RF: Remanescentes Florestais - todas as formações florestais, encraves com florestas e as áreas de tensão 
ecológica. RNF: Remanescentes Não Florestais - encraves sem florestas e refúgios vegetacionais.  
FP: Formações Pioneiras - com influência marinha, fluviomarinha e fluvial e/ou lacustre. 

 

Destaca-se que os resultados encontrados pela Fundação SOS Mata Atlântica e INPE 

(2010), no Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica são da ordem de 

14% (Percentual de Remanescentes Florestais totais no Bioma). Estas diferenças 

podem ser conseqüência dos mapeamentos e delimitações diferenciadas utilizadas 

em cada estudo, além das distintas escalas de mapeamento. 

KRONKA et al. (2005), em uma análise temporal dos levantamentos da vegetação 

natural no Estado de São Paulo, verificaram ter havido uma estabilização no 

percentual de remanescentes florestais, especialmente a partir da década de 70 

(Tabela 5.3.1-4). No último período avaliado (2000-2001), a vegetação florestal 

remanescente correspondia a cerca de 14% (em relação a área total do Estado).  
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Tabela 5.3.1-4. Quantificação da vegetação natural remanescente do Estado de São Paulo em 
diferentes períodos (KRONKA et al., 2005). 

Período Área remanescente (hectares) Percentual* 

1962-1963 7.257.300 29,26 

1971-1973 4.393.880 17,72 

1990-1992 3.330.740 13,43 

2000-2001 3.457.301 13,94 

*Em relação à área total do Estado. 

 

De acordo com CBH-LN (2009) no período entre 2000 e 2005, houve redução de 31,8 

ha na área de Mata Atlântica em São Sebastião (0,09% da área de vegetação natural 

no município), em áreas de Vegetação Secundária da Floresta Ombrófila Densa das 

Terras Baixas e Formação Arbórea/Arbustiva-herbácea sobre Sedimentos Marinhos 

Recentes (Restinga). Em Ilhabela, não houve alteração na cobertura vegetal no 

período avaliado.  

FILHO E FEIJÓ (2009), ao realizar uma atualização concomitante a uma análise da 

evolução das estatísticas relativas à cobertura florestal do Estado, destacam que 

atualmente verifica-se que está sedimentada a tendência de aumento das áreas de 

vegetação nativa, concomitantemente ao crescimento das áreas reflorestadas. 

Contudo, segundo os autores, as informações também indicam que a área com 

vegetação nativa ainda é insuficiente para proporcionar uma condição ambientalmente 

adequada, requerendo propostas específicas para preservá-la e recuperá-la. 

São Sebastião e Ilhabela estão situados na Província Costeira, incluindo a zona de 

serra e de baixadas litorâneas. Em relação às formações florestais, predominantes 

como cobertura vegetal original, especialmente nas serras, verifica-se a presença da 

Floresta Ombrófila Densa Submontana (IBGE, 2004, 1:5.000.000) (Figura 5.3.1-1 e 

Figura 5.3.1-2). Na área de estudo, ao longo do Canal de São Sebastião (até 70 m de 

altitude), ocorrem as formações submontana (entre 50 e 500 m de altitude) e terras 

baixas (entre 5 e 50 m). Ao longo da planície litorânea, os remanescentes florestais 

foram substituídos por vegetação antropizada (associada à ambientes alterados) ou 

apresentam espécies exóticas em seu dossel e/ou subosque. 
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Autor: Bourscheid, 2009 

Figura 5.3.1-1 Visão geral da cobertura florestal na área do 
empreendimento; ao fundo, Ilhabela. 

 

 

Autor: Bourscheid, 2009 

Figura 5.3.1-2. Vegetação florestal predominante na baixada litorânea, 
em Ilhabela. 
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RODRIGUEZ (2000), durante mapeamento multitemporal do uso e cobertura do solo 

no município de São Sebastião, demonstra que 60% do solo eram ocupados por 

florestas até 1999. PINCINATO (2005), para o mesmo ano (1999), estimou um 

percentual de aproximadamente 82% do município coberto por Mata Atlântica, 

poupados principalmente por estarem nas regiões escarpadas da Serra do Mar, de 

difícil acesso.  

O Inventário Florestal da Vegetação Natural do Estado de São Paulo (SÃO PAULO, 

2007) apresenta valores correspondentes a 72,9%, 72,1% e 72,2% de remanescentes 

de vegetação no município de São Sebastião (períodos de 1990/1991, 2000/2001 e 

2004/2005, respectivamente). Para Ilhabela, os valores obtidos foram 89,3%, 89,2% e 

90,6%. 

O mapeamento da vegetação na área definida para o Estudo de Impacto Ambiental do 

Plano Integrado Porto-Cidade (PIPC) (CDSS/CPEA, 2009) demonstrou que a 

vegetação natural remanescente encontra-se predominantemente na área do Parque 

Estadual da Serra do Mar, legalmente protegida. De maneira similar, em Ilhabela, a 

maioria dos remanescentes florestais em melhor estado de conservação se 

concentram no Parque Estadual de Ilhabela, que ocupa aproximadamente 85% da 

área do município (YANO & PERALTA, 2008).  

Atualmente, a grande influência do turismo e do mercado imobiliário vem ocasionando 

dificuldades na preservação e conservação no Parque Estadual da Serra do Mar 

(PESM), que vêm sofrendo nos últimos anos uma fragmentação forte e contínua 

devido principalmente a assentamentos clandestinos desordenados (RODRIGUES, 

2005). Segundo a autora, 70% do território de São Sebastião é ocupado por esta 

unidade de conservação.  

Na visão de PINCINATO (2005), a especulação imobiliária pressionou as zonas 

costeiras do sudeste, promovendo a supressão de remanescentes de Mata Atlântica, 

inclusive em Áreas de Preservação Permanente. Esta redução ocorreu principalmente 

por haver uma demanda, em área, maior que os locais legalmente disponíveis para 

este fim, ainda mais restritos no Litoral Norte em decorrência da proximidade das 
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escarpas com a linha de costa (áreas de risco).  Segundo o autor, o município de São 

Sebastião foi na década passada um dos que mais perdeu área contínua florestada 

por especulação imobiliária nessa região (SMA,1996). Apesar de sua cobertura 

vegetal vir sendo progressivamente alterada desde 1600 através dos diversos ciclos 

pelo qual passou, foi com a melhoria das vias de acesso – principalmente do 

asfaltamento da rodovia SP 55/BR 101, que faz a ligação com a Baixada Santista, em 

meados dos anos 80 – e conseqüente consolidação das atividades de veraneio e 

turismo que a urbanização desordenada desse município se intensificou (SÃO 

SEBASTIÃO, 1997). Por ter um histórico de ocupação mais antigo, o setor leste e 

nordeste do município é a região com maior nível de alteração da cobertura da terra. 

De maneira geral, os remanescentes de Floresta Ombrófila Densa localizados na área 

de estudo ocorrem como formações secundárias em diferentes estágios de 

regeneração, em manchas mais ou menos contínuas ao longo das áreas de meia-

encosta (transição com a zona da serra propriamente dita). Nesta região, observa-se 

que, quanto menor a altitude, menor a conectividade entre os remanescentes (maior a 

quantidade de fragmentos isolados) sendo que os fragmentos ocorrem principalmente 

sob colinas e/ou em depressões mais úmidas (Figura 5.3.1-3).  

 

 

Autor: Bourscheid, 2009 

Figura 5.3.1-3.Vegetação florestal predominante em meia-encosta, 
em São Sebastião. 
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Comparativamente, quanto ao estado de conservação, os remanescentes mais 

preservados (melhor estado de conservação, maior área e conectividade) estão 

restritos a áreas de difícil acesso e íngremes, em maiores altitudes (Figura 5.3.1-4 e 

Figura 5.3.1-5). Em São Sebastião, acima da cota 100 m, está o Parque Estadual da 

Serra do Mar e em Ilhabela acima da cota 100 ou 200 m, o Parque Estadual de 

Ilhabela.  Este cenário também foi diagnosticado no Estudo de Impacto Ambiental dos 

Contornos Sul de Caraguatatuba e de São Sebastião, elaborado pelo Consórcio 

JGP/Ambiente Brasil em 2010 (DER-SP/JGP/AMBIENTE BRASIL, 2010):  Atualmente 

ocorre em remanescentes conectados às áreas mais densamente florestadas das 

encostas da Serra do Mar e alguns poucos fragmentos no limite com a planície 

litorânea.  As áreas com matas que apresentam algum sinal de antropização leve, 

classificadas em estágio médio de regeneração, têm distribuição mais ampla, nas 

áreas íngremes em altitude mediana na encosta da Serra do Mar.  As porções mais 

preservadas desta vegetação, constituída por vegetação em estágio avançado ou 

mesmo matas primárias, concentram-se em terrenos localizados próximos ao topo da 

Serra do Mar. 

 

 

Autor: Bourscheid, 2009 

Figura 5.3.1-4. Aspecto geral da Floresta Ombrófila Densa na região do 
empreendimento, em São Sebastião. 
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Autor: Bourscheid, 2009 

Figura 5.3.1-5. Aspecto geral da Floresta Ombrófila Densa em São 
Sebastião. 

 

Além da Floresta Ombrófila Densa (vegetação florestal), também se verifica a 

presença de ecossistemas costeiros, como mangues e restingas, vegetação pioneira 

de praia e dunas e costões rochosos. Espécies exóticas como Mangifera indica L. 

(mangueira), Musa paradisiaca L. (bananeira) e Terminalia cattapa L. (chapéu-de-sol) 

são freqüentemente encontradas em conjunto com remanescentes naturais, nas 

distintas tipologias.   Nos ecossistemas costeiros, segundo MMA (2002), a diversidade 

biológica não se encontra igualmente distribuída. Avaliando-se aqueles diagnosticados 

na área de estudo do empreendimento, as praias arenosas e lodosas constituem-se 

em sistemas de menor diversidade, abrigando organismos especializados (ausência 

de superfícies disponíveis para fixação e pela limitada oferta de alimentos). As 

restingas e costões rochosos se encontram em posição intermediária em relação à 

diversidade biológica, enquanto os manguezais apresentam elevada diversidade 

estrutural e funcional (juntamente com os estuários, os mangues atuam como 

exportadores de biomassa para os sistemas adjacentes).   A vegetação de manguezal 

no litoral norte paulista está limitada a pequenos trechos, especialmente quando 

comparada ao litoral sudeste, que apresenta uma faixa densa de manguezais na 
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Baixada Santista e nos estuários do Mar Pequeno. Estima-se que São Sebastião 

concentre apenas 1% dos manguezais do litoral norte, possuindo a área de mangue 

mais degradada da região: o manguezal do Araçá. Ilhabela apresenta pequenas 

manchas de mangue, pouco significativas no cômputo geral para o litoral norte 

(PRONABIO, 1999).    Aproximadamente 32,50% da área de estudo (porção 

continental e ilhas do Canal de São Sebastião) encontram-se recoberta por florestas 

nativas, sendo que esta classe apresenta a 2ª posição entre todas as classes 

mapeadas, com remanescentes concentrando-se em áreas onde as escarpas da 

Serra do Mar encontram-se mais próximas do litoral (Anexo 5, Mapa 5.3-1).  A 

vegetação antropizada e os campos antrópicos (correspondem à arborização urbana, 

áreas de capoeira, com predomínio de compostas arbustivas, sem estrutura florestal) 

correspondem a 6,80% da área, correspondendo a 4ª classe de maior mapeamento 

no uso e ocupação do solo; áreas antropizadas, correspondem a 45,75% da área de 

estudo conforme apresentado na Tabela 5.3.1-5. 

Tabela 5.3.1-5. Quantificação da vegetação e uso do solo na área de estudo. 
Classes de Uso do Solo e Cobertura Vegetal Área (ha) % *% 

Área Antropizada 1529,60 10,94 45,75 

Floresta Nativa (Floresta Ombrófila Densa) 1085,80 7,77 32,47 

Rochas 400,00 2,86 11,96 

Campo Antrópico/Vegetação Antropizada 227,20 1,63 6,80 

Areais 50,50 0,36 1,51 

Solo Exposto 47,20 0,34 1,41 

Água 10638,00 76,10 0,10 

TOTAL 13978,30 100,00 100,00 

* Percentual em relação à porção continental e ilhas mapeadas no Canal de São Sebastião 

 

Formações com fisionomia florestal compostas exclusivamente por exemplares 

exóticos de Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit são diagnosticadas em área de 

aterro junto à praia do Porto, em canal de drenagem no atracadouro da DERSA e no 

Canal do Outeiro, em área de manguezal (Figura 5.3.1-6 e Figura 5.3.1-7). Segundo 

CDSS/CPEA (2009), por sua espacialização enfileirada, possivelmente foram 

plantadas na área. Estas formações foram mapeadas na classe vegetação 

antropizada/campos antrópicos. 
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Autor: Bourscheid, 2009 

Figura 5.3.1-6. Formações de leucena com fisionomia florestal junto a canal de 
drenagem no atracadouro da DERSA. 

 

 

Autor: Bourscheid, 2009 

Figura 5.3.1-7. Formações de leucena com fisionomia florestal no aterro junto à 
praia do Porto. 
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Também no canal entre a praia do Porto e a praia do Topo, em São Sebastião, ocorre 

uma formação quase monoespecífica, com predomínio de Schinus terebenthifolius 

(aroeira-vermelha) (Figura 5.3.1-8). 

 

 

Autor: Bourscheid, 2009 

Figura 5.3.1-8. Formação com predomínio de aroeira vermelha no 
canal entre a praia do Porto e a praia do Topo. 

 

As fisionomias vegetais diagnosticada na área de estudo são descritas a seguir: 

 

Vegetação Florestal (Floresta Ombrófila Densa) 

Em trecho de mata atlântica de encosta em São Sebastião/SP, HIRATA et al. (2005) 

amostraram 266 indivíduos no estrato de plântulas (conjunto de plantas vasculares 

com altura de até 20 cm) pertencentes a 73 morfo-espécies. As famílias mais ricas 

foram Myrtaceae e Rubiaceae, representadas principalmente por indivíduos arbóreos 

e herbáceos. A maioria das famílias esteve representada por uma ou duas espécies, 

correspondendo a 58,3% do total. As espécies Melinis minutiflora P.Beauv. e Scleria 

plusiophylla Steud. se mostraram importantes invasoras da clareira (27,07% do total 
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de registros). Destaca-se que 77,8% das espécies amostradas encontravam-se nas 

unidades amostrais do interior da mata e somente 22,2% foram encontradas nas 

unidades amostrais instaladas em clareira.  

As espécies de pteridófitos do Núcleo São Sebastião (Parque Estadual da Serra do 

Mar) foram estudadas por SALINO et al. (2002), que inventariaram 22 famílias e 152 

espécies, dentre as quais 88 com hábito terrestre, 55 epifítico, 4 hemiepifitico, 3 

rupícolas e 2 trepadeiras. As famílias mais representativas foram Polypodiaceae, 

Hymenophyllaceae, Grammitidaceae, Lomariopsidaceae e Thelypteridaceae. 

Destacam-se os gêneros Thelypteris, Asplenium, Elaphoglossum, Blechnum, 

Trichomanes, Cyathea e Hymenophyllum como aqueles com o maior número de 

espécies. 

Os remanescentes de Floresta Ombrófila Densa registrados em meia-encosta junto a 

Baía do Araçá por CDSS/CPEA (2009) são bastante semelhantes entre si, não apenas 

em função da sua proximidade, mas também devido a sua situação geográfica e 

características da própria vegetação (localizam-se em ―grotas‖ que atuam como canais 

de escoamento, com maior umidade).  

O fragmento denominado FOa é o que apresenta maior grau de alteração (estágio 

inicial de regeneração), onde, na porção inferior das vertentes, a fisionomia, apesar de 

florestal, é bastante aberta e de menor porte (altura de 6 a 8 m) e a serapilheira 

aparece de forma descontinua e pouco decomposta.  

Nas bordas registram-se espécies pioneiras como Cecropia glaziovii Snethl. 

(embaúba-vermelha) e Piptadenia gonoacantha (pau-jacaré), além de exóticas como 

Syzygium cumini (L.) Skeels (jambolão) e ainda, bananeiras. No interior, são 

encontradas o Triplaris sp. (pau-formiga), Tabebuia sp.(ipê), Alchornea glandulosa 

Poepp. & Endl. (tapia), Guarea guidonia (L.) Sleumer (camboatá), Psidium cattleianum 

Sabine (araçá), Inga sp. (ingá), Rollinia sp. (araticum) e Clusia sp.. Alguns indivíduos 

de Gallesia integrifolia (Spreng.) Harms (pau-d‘alho) e Piptadenia gonoacantha (pau-

jacaré), destacam-se pelo tamanho (alturas de 12 m a 18 m e DAP de 

aproximadamente 80 cm) e abundância (no caso de P. gonoacantha), mas com 
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pequena densidade. No sub-bosque predominam espécies de Piper spp. (piperáceas) 

com até 2 m de altura, sendo caetés (Heliconia sp.), cana-do-brejo (Costus sp.) e 

indivíduos de Zephyranthes sp. (amarilidácea) também encontradas no estrato 

herbáceo. Lianas, mais freqüentes nas bordas, estão pouco representadas no interior 

do fragmento, onde podem ser encontradas epífitas representadas principalmente por 

espécies de aráceas. A serapilheira aparece de forma descontínua e pouco 

decomposta. 

FOb apresenta altura entre 8 a 10 m, com estrato arbóreo constituído por Ficus 

spp.(figueiras), Cecropia glaziovi (embaúba-vermelha), Casearia sylvestris Sw. 

(guacatonga), Guarea guidonia (camboatá), Piptadenia gonoacantha (pau-jacaré), 

Ceiba speciosa (paineira), Guapira opposita (maria mole), Inga edulis Mart. (ingá-

cipó), Inga sp. (ingá), Machaerium sp. (jacarandá). Espécies exóticas como a 

Mangifera indica (mangueira) e a Musa sp. (bananeiras) também podem ser 

registradas, além de exemplares de Coffea sp. (café) no subosque. Algumas árvores 

emergentes de grande porte, como Ficus insipida Willd. (figueira-do-brejo), Gallesia 

integrifolia (paud‘alho) e Ceiba speciosa (paineira), com alturas entre 12 e 15 m, são 

elencadas por CDSS/CPEA (2009) como indivíduos remanescentes da formação 

florestal pretérita.  

O remanescente FOc caracteriza-se como aquele em melhor estado de conservação, 

principalmente considerando-se parâmetros estruturais. Apresenta um dossel 

descontínuo com 10-12 m de altura, constituído principalmente por Piptadenia 

gonoacantha (pau-jacaré). Assim como no fragmento FOb, alguns exemplares 

emergentes remanescentes (Ficus sp. com 14 m e mais de 100 cm de diâmetro) 

também podem ser encontrados. Registram-se espécies arbóreas entre 4 m e 8 m, 

como Trichilia clausseni (catiguá-vermelho), Guarea guidonia (camboatá), Inga sp. 

(ingá), Syagrus romanzoffiana (jerivá), Rapanea guianensis Aubl. (capororoca), 

Machaerium sp. (jacarandá), Aspidosperma olivaceum Müll.Arg. (leiteiro), Eugenia sp. 

(mirtácea), a exótica Morus sp. (amoreira), e arvoretas jovens de Guarea guidonia 

(camboatá). No estrato arbustivo, predominam Piper spp. (piperáceas), e exemplares 



 

Relatório Ambiental Preliminar 

Ampliação do Píer Petroleiro 

Terminal Aquaviário de São Sebastião 

Rev.: 00 

Página 35 de 404 

Data: 15-09-2011 

Cap.5.3.Meio Biótico  

 

____________________________________________________________________________________________ 

Diagnóstico do Meio Biótico                                                                                                        35 de 404 

de Coffea arábica L. (café). Epífitas estão presentes, porém em pequena quantidade, 

sendo representadas principalmente por aráceas e bromeliáceas. As lianas são raras 

e, ao contrário dos outros dois fragmentos, ocorrem em maior quantidade nas 

proximidades da cabeceira de drenagem. A serapilheira é contínua, variando quanto 

ao grau de decomposição.  

Em função da fisionomia florestal bem estratificada, da composição de espécies e da 

presença de formas de vida variadas, entre outras, FOc foi classificado como em 

estágio médio de regeneração por CDSS/CPEA (2009).  

O fragmento FOd é distinto dos demais, até por sua localização na baixada litorânea. 

Situado numa vertente terminada no mar, entre a ponta do Araçá e a praia Preta, esse 

remanescente, com formato alongado, sofre grande influência oceânica, registrando-

se uma flora mista, com espécies da floresta atlântica (Floresta Ombrófila Densa) e de 

florestas de restinga (CDSS/CPEA, 2009). Apresenta-se como uma formação baixa e 

aberta, destacando-se a cobertura de lianas herbáceas.  

Dentre as espécies arbóreas, são encontradas algumas características de florestas de 

restinga, como Manilkara subsericea (abricó-de-praia), Clusia sp. e Vitex 

montevidensis (tarumã). Representantes de mata de encosta como a Ceiba speciosa 

(paineira), Aspidosperma ramiflorum (guatambu), Ficus spp. (figueiras) e Phytolacca 

dióica (cebolão) também são registrados. A Cecropia glaziovi (embaúba-vermelha) e 

Schinus terebinthifolius (aroeira-vermelha) são bastante freqüentes. 

O remanescente apresenta elevado grau de alteração, evidenciado pela abundância 

de espécies exóticas, como Terminalia catappa (chapéu-de-sol) e Mangifera indica 

(mangueira). Leucaena leucocephala (leucenas) são bastante freqüentes, 

especialmente nas bordas, e muitas espécies ornamentais dividem o sub-bosque com 

Solanum cf. cinnamomeum (solanáceas) e Piper spp. (piperáceas). As epífitas são 

representadas por bromeliáceas, aráceas e cactáceas, que também ocupam os 

costões rochosos na vizinhança, juntamente com Furcraea foetida L. (agavácea). A 

sinúsia epifítica é abundante, apesar do estado de alteração do remanescente (tal fato 
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pode ser explicado pela influência marinha sobre essas vertentes, e mistura de 

elementos da floresta de restinga com a mata de encosta).  

Exceto por FOc, os demais foram classificados como em estágio inicial de 

regeneração. Em contribuição, nenhuma das espécies encontradas nestes 

remanescentes é considerada ameaçada pela listagem estadual (Resolução SMA 

48/04) ou pela listagem federal (Instrução Normativa MMA 06/08) (CDSS/CPEA, 

2009).  

O fragmento denominado FOe tem tamanho reduzido, sendo composto por uma 

estreita faixa de árvores pioneiras como Schinus terebinthifolius (aroeira-vermelha), 

Inga sp. (ingá), Pachira aquática (munguba), Mimosa caesalpiniaefolia (sansão-do-

campo), Cytharexyllum myrianthum (tucaneiro), e a exótica frutífera Mangifera indica 

(mangueira). 

O fragmento FOf, também de tamanho reduzido, caracteriza-se por ser uma floresta 

baixa, em torno de 3 a 4 metros de altura, a exceção de algumas árvores emergentes, 

situadas normalmente nas porções superiores da vertente. A composição florística 

apresenta-se variada, representada por espécies nativas e exóticas, ornamentais e 

frutíferas. Dentre as espécie presentes, podem ser citados Cocos nucifera L.(coco) e 

Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman (jerivá), as heliófilas Terminalia catappa  

(chapeu-de-sol) e Clusia sp., as hidrófilas Inga sp. (ingá) e Pachira aquatica 

(munguba), e mirtaceas como Eugenia pitanga (pitangueira) e Eugenia sp., além das 

ruderais Ricinus communis L. (mamona) e Panicum maximum (capim-colonião). A 

sinúsia epifítica apresenta espécies de bromélias (Tillandsia spp). Também foram 

diagnosticadas espécies rupícolas, além de aráceas e cactáceas (Cereus sp.) – 

elencadas pelos autores como espécies de restinga (CDSS/CPEA, 2009). 

De acordo com FUNDESPA (2004), a vegetação das encostas da Serra do Mar 

contíguas ao Terminal Aquaviário de São Sebastião (TASSE) está degradada, sendo 

interceptada por trilhas e faixas de domínios de linhas de transmissão de energia, que 

causam a fragmentação de remanescentes florestais na região. As espécies 

ocorrentes na área são: Vochysia tucanorum Mart. (murici ou pau-de-tucano), Parkia 
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sp. (faveira-de-bolota), e Talauma organensis (baguaçu) no estrato dominante; 

Miconia theaezans (Bonpl.) Cogn. (jacatirão) e Croton sp. (sangue-de-drago), 

Hemitelia sp., Euterpe edulis Mart. (palmito) e Geonoma sp. (palmeira) nos estratos 

médios. Nos estratos inferiores ocorrem arbustos de Rubiaceae, Melastomaceae e 

Myrtaceae e plântulas da regeneração arbórea (FUNDESPA, 2004). 

Segundo DER-SP/JGP/Ambiente Brasil (2010) em 09 parcelas de Vegetação 

Secundária em Estágio Médio de Regeneração da Floresta Ombrófila Densa 

Submontana (São Sebastião e Caraguatatuba), foram encontradas 145 morfo-

espécies de árvores, pertencentes a 40 famílias identificadas.  

A Vegetação Secundária em Estágio Inicial de Regeneração da Floresta Ombrófila 

Densa Submontana ocorre geralmente em forma de pequenos fragmentos isolados, 

em meio às áreas antropizadas, ou mesmo conectados às áreas florestadas mais 

preservadas da encosta da Serra do Mar. Em 02 parcelas inventariadas, foram 

encontradas 24 morfo-espécies de árvores, pertencentes a 16 famílias identificadas 

(DER-SP/JGP/AMBIENTE BRASIL, 2010). 

De acordo com o Plano de Gestão Ambiental do Parque Estadual de Ilhabela (SÃO 

PAULO, 1998), os remanescentes de Floresta Ombrófila Densa que ocorrem na 

planície litorânea já sofreram impacto antrópico. Na planície do rio Perequê, em uma 

área reduzida, localizada na zona urbana do município, registra-se uma formação 

caracterizada por apresentar-se inundada durante o ano inteiro, dominada pela 

Tabebuia cassinoides Lam. (caxeta) vegetando em florestas monoespecíficas. 

Segundo YANO & PERALTA (2008), Ilhabela é predominantemente coberta pela 

vegetação formada por Mata Atlântica com áreas antropizadas e afloramentos 

rochosos. Em levantamento das espécies de briófitas das ilhas do Estado de São 

Paulo os autores identificaram 68 espécies de briófitas e uma variedade, pertencentes 

a 49 gêneros e 35 famílias na ilha. A riqueza de espécies é alta e diversificada e 

representa 20,5 % do total de espécies conhecidas para ilhas no litoral paulista. A 

maioria das espécies registradas no levantamento de YANO & PERALTA (2008) 

possuem ampla distribuição (brasileira e neotropical), sendo que apenas as novas 
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ocorrências para o Estado de São Paulo, Callicostella cilliata (Schimp. ex Besch.) A. 

Jaeger e Meiothecium boryanum (Müll. Hal.) Mitt., apresentam distribuição mais 

restrita no Brasil. As espécies encontradas, especialmente as espécies pequenas da 

família Lejeuneaceae, e o gênero Trichocolea mostram que a região é preservada. 

O estado de conservação e o nível de fragmentação dos remanescentes de Floresta 

Ombrófila Densa na região em estudo se assemelham ao encontrado por 

CDSS/CPEA (2009). Foram visitados 18 pontos, na área de estudo, com vegetação 

predominantemente florestal (aproximadamente 69% do total), conforme apresentado 

no Mapa 5.3-1, (anexo 5), e Tabela 5.3.1-6.  

 

Tabela 5.3.1-6. Localização e identificação dos pontos com vegetação predominante florestal do 
empreendimento. 

Pontos de Vegetação 

(PV) 
Localização 

Vegetação 

Predominante 

3 455519 7365496 Ponta de Baraqueçaba - São Sebastião Floresta 

4 457146 7365493 São Sebastião Floresta 

5 457366 7372643 Junto à torre de transmissão de energia–São Sebastião Floresta 

7 457743 7373279 São Sebastião Floresta 

8 457799 7371119 São Sebastião Floresta 

9 457980 7373332 São Sebastião Floresta 

11 458272 7371610 São Sebastião Floresta 

14 458645 7368835 Entorno do TASSE - São Sebastião Floresta 

16 463333 7366687 Ilha Bela Floresta 

17 463388 7367324 Ilha Bela Floresta 

18 463500 7368908 Ilhabela Floresta 

19 463510 7363775 PE Ilhabela Próximo córrego Água Branca - Ilhabela Floresta 

20 463513 7369216 Ilhabela Floresta 

21 463619 7368857 Ilha Bela Floresta 

22 463902 7369167 Ilha Bela Floresta 

23 464326 7370328 Ilhabela Floresta 

24 464365 7371568 Ilhabela Floresta 

25 464553 7373857 Próximo Praia de Garapocaia - Ilhabela Floresta 

Fonte: Datum SAD 69 

 

Schizolobium parahyba (guapuruvu) é elemento marcante na fisionomia das florestas 

localizadas tanto em Ilhabela quanto em São Sebastião, especialmente nos 
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remanescentes de encosta (Figura 5.3.1-9). A espécie é considerada invasora ou 

espécie-problema no Estado de São Paulo, por MAMEDE & DURIGAN (2006). 

 

  

Autor: Bourscheid, 2009 

Figura 5.3.1-9. Exemplares de guapuruvu (Schizolobium parahyba) em fragmentos 
florestais na área de estudo do empreendimento. 

Cecropia glaziovi (embaúba-vermelha), Cecropia pachystachya (embaúba), Schinus 

terebinthifolius (aroeira-vermelha) e Trema micrantha (grandíuva), são espécies 

bastante freqüentes nos remanescentes vistoriados, e caracterizam-se como pioneiras 

de ampla distribuição na floresta atlântica. Também são registradas Schefflera sp. 

(caxeta), Syagrus romanzoffianum (jerivá), Bauhinia sp.(pata-de-vaca) e Alchornea 

triplineriva (tanheiro). Destacando-se fisionomicamente, as embaúbas são 

consideradas espécies pioneiras que ocorrem principalmente em borda da mata ou 

em matas secundárias. 

No subosque, predominam leguminosas (entre elas Mimosa bimucronata - maricá) e 

melastomatáceas arbustivas (família característica de mata atlântica), mas muitas 

espécies ruderais e ornamentais exóticas também podem ser encontradas, 
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especialmente na planície litorânea. Os caetés (Heliconia sp.) foram pouco freqüentes 

(PV 09 e PV 11). 

Epífitos vasculares são pouco freqüentes e pouco abundantes nos pontos vistoriados, 

sendo registrados em PV 03, PV 07, PV 09 e PV 11. Hemiepífitos (germinam no solo e 

posteriormente estabelecem contato com o forófito) são mais comuns, representados 

principalmente por espécies da família Araceae (e.g. Phylodendron sp. e Monstera 

sp.), enquanto epífitos verdadeiros (holoepífitos) estão representados por bromélias 

(Tillandsia sp. e Aechmea sp) e pteridófitas (e.g. Microgramma sp.) Figura 5.3.1-10. 

 

  

Fonte: Bourscheid, 2009 

Figura 5.3.1-10. Epífitos vasculares nos fragmentos vistoriados no PV 07 e PV 11. 

 

Exóticas como pinus, eucalipto, amendoeira, bambus, flamboyant, mamona, 

mangueira e banana, ocorrem juntamente com as espécies nativas nestes fragmentos, 

tanto no interior, habitualmente em clareiras, quanto nas bordas da mata.   Áreas de 

capoeira, com predomínio de compostas arbustivas e sem estrutura florestal, ocorrem 
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principalmente ao longo das encostas menos úmidas e áreas abertas (Figura 5.3.1-11 

e Figura 5.3.1-12). 

 

  
Fonte: Bourscheid, 2009 

Figura 5.3.1-11. Aspecto geral da vegetação de capoeiras recobrindo áreas de encosta (PV 05). 

 

 
Fonte: Bourscheid, 2009 

Figura 5.3.1-12. Aspecto geral da vegetação de capoeiras 
recobrindo áreas de encosta (PV 18). 
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Estes locais foram mapeados por CDSS/CPEA (2009) como ―Vegetação Pioneira‖: 

correspondem a uma regeneração natural, em estágio pioneiro, em meio a campos 

antrópicos, dos quais diferem pela presença mais freqüente de agrupamentos de 

arbustos como Vernonia polyanthes Less. (assa-peixe), e outras espécies associadas 

geralmente a solos mais úmidos. 

Em São Sebastião, na foz do rio Guaecá, registra-se a presença de floresta aluvial 

(Figura 5.3.1-13). De acordo com CETESB (2004):  

 

―... as margens são caracterizadas por densa mata ciliar associada à 

Mata Atlântica, com mata primária parcialmente inserida em Unidade 

de Conservação (acima da quota 200, compreende área do Parque 

Estadual da Serra do Mar – Núcleo São Sebastião). Na transição para 

a planície costeira, o rio Guaecá tem declividade bastante reduzida, 

tornando-se mais meandrante. ... A vegetação de floresta passa a ser 

substituída por vegetação arbustiva e herbácea, com predomínio de 

gramíneas e alguns raros bancos de macrófitas aquáticas, sujeitas a 

inundação periódica.‖ 

 

De acordo com DER-SP/JGP/AMBIENTE BRASIL (2010): 

―... A maior parte desta vegetação (Floresta Ombrófila Densa Aluvial) é 

constituída por formações em estágio inicial ou pioneiro de 

regeneração secundária, ocorrendo sempre em estreitas faixas 

descontínuas como na praia de Guaecá, em São Sebastião.‖ 
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Autor: Bourscheid, 2009 

Figura 5.3.1-13. Floresta Ombrófila Densa Aluvial na foz do rio Guaecá (PV 
02). 

 

Assim como nos fragmentos amostrados por CDSS/CPEA (2009), os remanescentes 

vistoriados na área de estudo encontram-se predominantemente em estágio inicial de 

regeneração. A maior parte dos exemplares de espécies arbóreas apresenta 

pequenos diâmetros e estão representados por espécies pioneiras e heliófilas. 

Exemplares de maior porte (altura e/ou diâmetro) são remanescentes da vegetação 

pretérita (Figura 5.3.1-16).  

Estruturalmente, não se evidencia a estratificação do componente lenhoso (exceto 

pela presença aparente de subosque), e a altura é pequena/menor quando comparada 

aos remanescentes em estágio médio ou avançado de regeneração (como o PV 19, 

no Parque Estadual de Ilhabela - Figura 5.3.1-14 e Figura 5.3.1-15). 
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Autor: Bourscheid, 2009 

Figura 5.3.1-14.Vegetação florestal no Parque Estadual 
de Ilhabela/SP (PV 19). 

 

  

Autor: Bourscheid, 2009 

Figura 5.3.1-15. Aspecto geral da estrutura da vegetação no PV 21 e PV 22. 
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Autor: Bourscheid, 2009 

Figura 5.3.1-16. Vista geral de remanescentes de Floresta Ombrófila Densa na área de estudo (PV 
14 e PV 20) 

 

Segundo a Portaria MMA 51, de 3 de fevereiro de 2009, Alchornea triplinervea, 

Cecropia glaziovi e Cecropia pachystachya, Mimosa bimucronata e Trema micrantha - 

espécies comuns nos pontos de vistoria - são consideradas pioneiras nativas.  
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Quanto a caracteres funcionais, as epífitas estão ausentes na maioria dos pontos com 

predomínio de vegetação florestal vistoriados na área de estudo. Naqueles onde estão 

presentes, são espécies heliófilas, em pequeno número e quantidade. 

De acordo com BREIER (2005) para a Floresta Ombrófila Densa Submontana, a 

riqueza de espécies de epífitos responde de maneira positiva a caracteres 

quantitativos das árvores hospedeiras, tais como o diâmetro na altura do peito e a 

altura total do forófito.  

 

Vegetação de Manguezal 

Nos manguezais do litoral norte, de acordo com PETROBRAS/FUNDESPA (2004), 

ocorrem as espécies Avicennia shaueriana, Laguncularia racemosas e Rhizophora 

mangle. Como espécies acompanhantes destacam-se Hibiscus tiliaceus, Crinuma 

attenuatum, Spartina brasiliensis, Fimbristylis glomerata e Acrostichum aureum, além 

das algas Bostrichia scorpioides, B. radicans, B. Calliptera, Cladophoropsis 

membranaceae, Catenella repens e Caloglossus leprieunii. A gramínea Spartina 

brasiliensis forma pequenas marismas na frente dos bosques de mangue. 

Na área de estudo registram-se os bosques de mangue na Baía do Araçá (São 

Sebastião), da Barra Velha, do rio Perequê e Praia do Viana (Ilhabela) (Tabela 

5.3.1-7). Fora da área de estudo, ocorre vegetação de manguezal em pequena 

extensão na baía dos Castelhanos, bastante alterado e com dominância do Hibiscus 

pernambucensis Arruda (hibisco-da-praia) (SÃO PAULO, 1998); em São Sebastião, na 

Praia da Enseada.  

A vegetação de manguezal diagnosticada na área de estudo do empreendimento é 

descrita em detalhe no item Vegetação de Manguezal. 
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Tabela 5.3.1-7. Localização e identificação dos pontos com vegetação de manguezal na área de estudo 
do empreendimento. 

Pontos de Vegetação/PV Localização 

12 458444 7366497 Baia do Araçá – São Sebastião 

13 458475 7366491 Baia do Araçá – São Sebastião 

Datum WGS 84 

 

Vegetação Lenhosa de Restinga 

Essa vegetação varia do porte arbustivo para arbóreo, vegetando em solos arenosos 

ou estando representada, em menor diversidade florística, nos costões rochosos. É 

dominada pelo Psidium cattleianum (araçá) e pela Schinus terebentifolius (aroeira-da-

praia). 

Neste ambiente também ocorrem Bromelia anthiacantha (caraguatá-da-praia) e 

Cereus sp. e Opuntia monoacantha (espécies de cactus). Atualmente, a tipologia está 

fortemente descaracterizada na região, sendo que, em Ilhabela, as maiores extensões 

ocorriam na planície do Perequê (hoje ausente) e na planície dos Castelhanos, 

também descaracterizada (SÃO PAULO, 1998). No município de São Sebastião, 

segundo RODRIGUES (2005), as áreas originalmente ocupadas por vegetação de 

restinga apresentam-se atualmente edificadas. 

De acordo com CETESB (2005), além de extensos costões rochosos ao sul e ao norte 

da baía de Guaecá, também se registram cordões arenosos colonizados por 

vegetação de duna e de restinga. Na Praia do Guaecá (PV 02), ocorre remanescente 

de vegetação lenhosa de restinga, em região de meia-encosta (Figura 5.3.1-17). Esta 

tipologia também foi vistoriada na região da ponta do Toque-toque (PV 01 e PV 10), 

conforme apresentado na Tabela 5.3.1-8.  



 

Relatório Ambiental Preliminar 

Ampliação do Píer Petroleiro 

Terminal Aquaviário de São Sebastião 

Rev.: 00 

Página 48 de 404 

Data: 15-09-2011 

Cap.5.3.Meio Biótico  

 

____________________________________________________________________________________________ 

Diagnóstico do Meio Biótico                                                                                                        48 de 404 

  

Autor: Bourscheid, 2009 

Figura 5.3.1-17.  Vegetação lenhosa de restinga na praia do Guaecá (PV 02). 

 

Tabela 5.3.1-8. Localização e identificação dos pontos com presença de vegetação lenhosa de restinga 
na área de estudo do empreendimento (Datum SAD 69). 

Pontos de Vegetação/PV Localização Vegetação Predominante 

01 449873 7364822 
Região do Toque-Toque 

São Sebastião 

Floresta/Restinga/Costão 

rochoso/Vegetação 

psamófila 

02 454586 7364810 
Praia do Guaecá 

São Sebastião 

Floresta/Restinga/Costão 

rochoso/Vegetação 

psamófila 

10 449212 7363812 
Região da Ponta do Toque-Toque 

São Sebastião 

Floresta/Restinga/Costão 

rochoso/Vegetação 

psamófila 

Datum WGS 84 

 

De acordo com a Resolução CONAMA 007/96, são consideradas como pertencentes 

ao complexo de vegetação de restinga, para fins de análise dos estágios de sucessão 

para o Estado de São Paulo, as florestas de transição restinga-encosta, que ocorrem 

ainda na planície, em íntimo contato com as formações de restinga sensu stricto 



 

Relatório Ambiental Preliminar 

Ampliação do Píer Petroleiro 

Terminal Aquaviário de São Sebastião 

Rev.: 00 

Página 49 de 404 

Data: 15-09-2011 

Cap.5.3.Meio Biótico  

 

____________________________________________________________________________________________ 

Diagnóstico do Meio Biótico                                                                                                        49 de 404 

(citadas na legislação). Desenvolvem-se sobre substratos mais secos, avançando 

sobre substratos de origem continental ou indiferenciados, mais ou menos argilosos, 

podendo estar em contato e apresentar grande similaridade com a Floresta Ombrófila 

Densa de Encosta, porém com padrão de regeneração diferente. Na área de estudo, 

os remanescentes vistoriados apresentam-se em estágio inicial de regeneração. 

Entre as áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade das restingas (MMA, 

2002), encontra-se a região do Litoral Norte de São Paulo, considerada relativamente 

bem conservada, com pequenas áreas de restinga encravadas em reentrâncias da 

serra e com alta riqueza de espécies. 

Em contribuição, o Plano de Manejo do Parque Estadual da Serra do Mar (SÃO 

PAULO, 2006) aponta, a partir de estudos em suas áreas adjacentes, aquelas mais 

importantes para a conservação, tendo em vista sua importância na manutenção dos 

processos ecológicos protegidos pela Unidade de Conservação. Entre as áreas de 

maior importância para a conservação, adjacentes ao PESM destacam-se a grande 

extensão de áreas contínuas de floresta restinga da região de Bertioga e São 

Sebastião – especialmente ao sul do município (INSTITUTO EKOS BRASIL, 2008). 

Segundo os autores, a área possui ainda um pequeno volume de informações 

disponíveis sobre sua flora e fauna, sendo considerada como uma área de prioridade 

extrema para levantamentos da biodiversidade pelo ‗Projeto Diretrizes para a 

Conservação e Restauração da Biodiversidade no Estado de São Paulo‘ (Programa 

Biota-FAPESP). 

 

Vegetação de Praias Arenosas e Dunas (vegetação pioneira psamófila/restinga 
herbácea) 

As praias arenosas são definidas como sendo a porção da zona costeira onde as 

ondas retrabalham ativamente o sedimento e a distribuição de organismos apresenta 

um padrão de zoneamento semelhante ao zoneamento do costão rochoso.  
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A vegetação de dunas e praias arenosas ocorre nos cordões litorâneos mais recentes, 

sendo comum a presença de espécies com superfície foliar reduzida, cutícula espessa 

(muitas vezes com camada adicional de cera) e grande desenvolvimento do sistema 

radicular, e onde predominam herbáceas estoloníferas e rizomatosas. 

As plantas características da comunidade psamófila rastejante são Panicum 

racemosum e Sporobolus virginicus (espécies de gramíneas), Mariscus pedunculatus 

(ciperácea), e Ipomoea pes-caprae, I. littoralis e Canavalia rósea (rizomatosas de 

folhas amplas), que variam basicamente em relação a dominância relativa e 

densidade (ARAUJO, 1992 apud CDSS/CPEA, 2009). Ocorrem formações abertas 

com vegetação herbácea ereta ou rastejante, e altura média de 0,5 m, dominadas por 

Iresine portulacoides, Hydrocotyle umbelata e Ipomoea pes-caprae.  

Na área de estudo, este tipo de vegetação encontra-se bastante descaracterizada 

devido à ocupação e pressão humana, sendo diagnosticadas, nas dunas frontais da 

praia do Porto Grande (Tabela 5.3.1-9 e Figura 5.3.1-18), as espécies Ipomea pres-

caprae (L.) R. Br (salsa-da-praia), Vigna longifolia (Benth.) 

Verdc.<http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2010/index?mode=4&tid=83862&splink= > (feijão-

da-praia) e cf. Sporobolus virginicus (grama-da-praia).  

 

  

Autor: Bourscheid, 2009 

Figura 5.3.1-18. Vista geral de remanescente de vegetação psamófila na praia de Porto Grande (PV 
15). 
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Vegetação psamófila pioneira também foi registrada em Praia Grande (Figura 

5.3.1-19– PV 06) e na região da Ponta e praia do Toque-toque (Tabela 5.3.1-9). 

Podem ser registradas, nestes ambientes as espécies Ipomoea pres-caprae, Vigna 

longifolia (feijão-da-praia) e cf. Sporolobus virginicus (grama-da-praia). 

 

  

Autor: Bourscheid, 2009 

Figura 5.3.1-19. Vegetação pioneira psamófila em Praia Grande, São Sebastião (PV 06). 

 

 

Tabela 5.3.1-9. Localização e identificação dos pontos com presença de vegetação psamófila pioneira 
na área de estudo. 

Pontos de Vegetação/PV Localização Vegetação Predominante 

01 449873 7364822 
Região do Toque-Toque  

São Sebastião 

Floresta/Restinga/Costão 

rochoso/Vegetação psamófila 

02 454586 7364810 
Praia do Guaecá 

São Sebastião 

Floresta/Restinga/Costão 

rochoso/Vegetação psamófila 

06 457650 7365388 Praia Grande – São Sebastião Floresta/Vegetação psamófila 

10 449212 7363812 
Região da Ponta do Toque-Toque  

São Sebastião 

Floresta/Restinga/Costão 

rochoso/Vegetação psamófila 

15 459405 7368623 
Praia do Porto Grande - São Sebastião 

Vegetação psamófila 

Datum SAD 69 
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As plantas de pós-praia e duna frontal são, na maioria, espécies perenes com 

crescimento clonal: Ipomoea pes-caprae (salsa-da-praia) é uma espécie que coloniza 

estes ambientes, apresenta hábito estolonífero e é uma das halófitas mais comuns, e 

amplamente distribuída no Brasil (GASPER et al., 2006). Juntamente com Sporobolus 

virginicus (L.) Kunth (grama-da-praia), sua presença na região de duna frontal, onde 

em geral há uma baixa concentração de elementos nutritivos e reduzido conteúdo de 

água, indica um alto poder de adaptação aos fatores ambientais predominantes, como 

a ação constante da salsugem marinha (LEITE & ANDRADE, 2003; CASTELLANNI & 

SANTOS, 2005). 

CASTELLANNI (2003), ao avaliar a estrutura e dinâmica populacional de Ipomoea 

pes-caprae na Ilha de Santa Catarina, demonstrou uma baixa ocorrência no setor 

oeste da ilha, de menor energia, onde as praias são mais estreitas e menos extensas, 

de granulometria mais grossa e sem depósitos costeiros expressivos. As menores 

manchas ocorreram em praias pequenas, sem depósito costeiro adjacente e/ou em 

locais onde a vegetação arbustiva estava próxima à linha de costa. Segundo 

MICHELETTO (2006), I. pes-caprae tem sido utilizada amplamente na medicina 

popular. 

Em Ilhabela, esta tipologia encontra-se bastante descaracterizada devido à ocupação 

e pressão humana. Nestes ambientes, ocorre uma colonização por espécies 

arbustivas como a Erythrina speciosa (crista-de-galo) e Schinus terebentifolius 

(aroeira-da-praia) (SÃO PAULO, 1998).  

As praias e dunas do Canal de São Sebastião (insuficientemente conhecidas) e praias 

de Guarujá a São Sebastião (caracterizadas como de muito alta importância biológica) 

encontram-se entre as Áreas Prioritárias para a Conservação de Praias e Dunas 

(MMA, 2002). 

Vegetação Pioneira de Costão rochoso 

Segundo COUTINHO (1999) os costões rochosos do litoral norte paulista são 

amplamente conhecidos em temos de sua composição florística/faunística e quanto a 

sua estrutura. Destaca-se a presença de uma comunidade muito rica de algas, sendo 
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comuns as clorofíceas Ulva, Enteromorpha, Caulerpa e Codium, as feofíceas 

Ectocarpus, Padina e Sargassum, e ainda as rodofíceas Porphyra, Hypnea, Gigartina 

e Acanthophora. Também podem ser observados os gêneros Centroceras, Giffordia, 

Laurencia, Jania, Calithamnion, Taenioma, Dyctiota e Dasya. 

Ao longo do Canal de São Sebastião, na Ponta do Guaecá (Figura 5.3.1-20), 

diagnostica-se a presença de um costão rochoso com extensão de 1866 m, 

caracterizado por elevado declive, hidrodinamismo moderado e grande quantidade de 

refúgios gerados pela intensa heterogeneidade espacial da rocha de origem granítica, 

com intrusões basálticas esparsas (CETESB, 2005). De acordo com 

PETROBRAS/HABTEC (2007), a presença de costões rochosos ora formado por 

matacões e ora formado por lajes, também favorece a variedade de habitats e 

conseqüentemente a diversidade na região. 

 

 

Autor: Bourscheid, 2009 

Figura 5.3.1-20. Costões rochosos junto a Ponta do 
Guaecá. 
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No litoral sul de São Sebastião, ocorre um tipo de vegetação que varia daquela 

encontrada nas restingas arenosas por desenvolver-se quase que diretamente sobre o 

substrato rochoso, ou junto à transição da rocha exposta e a encosta. Assim como a 

restinga herbácea, há alta insolação e incidência de ventos e sprays marinhos, além 

da ação direta periódica do mar. Sua vegetação é predominantemente herbáceo-

arbustiva e podem ocorrer Aechmea nudicaulis, Bromelia antiacantha, Cereus 

fernambucensis, Cordia verbenacea, Guapira opposita, Hibiscus pernambucensis, 

Lantana undulata, Rapanea guianensis, Rumohra adiantiformis e Schinus 

terebinthifolia (INSTITUTO EKOS BRASIL, 2008).  

Segundo CDSS/CPEA (2009) e PETROBRAS (2008), foram identificadas áreas com 

costões rochosos na Ponta do Araçá, com vegetação característica de ambientes com 

pouca disponibilidade de matéria orgânica. A vegetação predominantemente herbácea 

recobre de forma muito característica as frestas e platôs das rochas, normalmente 

onde as condições propiciam uma maior quantidade de matéria orgânica e umidade.  

As espécies mais frequentes e que imprimem um aspecto fisionômico mais 

característico a estes locais são os caraguatás (Dyckia encholirioides (Gaudich.) Mez  

e Aechmea organensis Wawra) e orquídeas e pteridófitas, além de várias espécies de 

gramíneas e ciperáceas. Algumas espécies arbustivas ocorrentes nestes costões são 

a Rapanea parvifolia (A.DC.) Mez (capororoquinha), o feijão-da-praia (Sophora 

tomentosa), e o canudo-de-pito (Senna bicapsularis) (PETROBRAS 2008). 

CDSS/CPEA (2009) registram a presença de cactáceas em costões rochosos na 

ponta do Araçá, juntamente com Furcraea foetida. A agavácea exótica é considerada 

uma invasora biológica, apresentando características de espécies pseudovivíparas, 

produzindo propágulos vegetativos em grandes quantidades (bulbilhos), que 

dispersam se naturalmente e formam densos e impenetráveis agrupamentos 

monoespecífivos que excluem a colonização pela vegetação nativa (BARBOSA, 

2009). 

Na baía do Araçá foi diagnosticada a presença de costão rochoso, conforme 

apresentado na Figura 5.3.1-21. 
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Autor: Bourscheid, 2009 

Figura 5.3.1-21. Presença de costão rochoso na enseada do Araçá. 

 

Vegetação pioneira de costão rochoso também foi registrada na região sul do 

município de São Sebastião e norte de Ilhabela, predominantemente, conforme 

apresentado na Tabela 5.3.1-10, Figura 5.3.1-22 e Figura 5.3.1-23. 

 

Tabela 5.3.1-10. Localização e identificação dos pontos com presença de vegetação pioneira de costão 
rochoso na área do empreendimento (Datum SAD 69). 

Pontos de Vegetação/PV Localização Vegetação Predominante 

01 449873 7364822 
Região do Toque-Toque 

São Sebastião 

Floresta/Restinga/Costão 

rochoso/Vegetação 

psamófila 

02 454586 7364810 
Praia do Guaecá 

São Sebastião 

Floresta/Restinga/Costão 

rochoso/Vegetação 

psamófila 

10 449212 7363812 
Região da Ponta do Toque-Toque 

São Sebastião 

Floresta/Restinga/Costão 

rochoso/Vegetação 

psamófila 

26 465529 7375992 Ponta das Canas - Ilhabela Floresta/Costão rochoso 
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Autor: Bourscheid, 2009 

Figura 5.3.1-22.  Vegetação de costão rochoso na Praia do Guaecá (PV 02) 

 

 

Autor: Bourscheid, 2009 

Figura 5.3.1-23.  Vegetação em costão rochoso - Ponta das Canas/Ilhabela. 

Os costões de Ilhabela (extensão de cerca de 120 km e formas variadas, propiciando 

a instalação de comunidades com elevada diversidade) e Boracéia/Guaecá (muito 
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recortados, com uma grande complexidade de comunidades, compreendendo 

aproximadamente 35 km, intercalados por praias) foram elencados entre as Áreas 

Prioritárias para a Conservação de Costões Rochosos (MMA, 2002). 

 

5.3.1.3.2 Vegetação de Manguezal 

A vegetação de manguezal é pouco representada na área de estudo do 

empreendimento, na qual não se encontram estuários e áreas abrigadas com 

planícies de maré, que seriam propícias ao estabelecimento do manguezal (Anexo 5, 

Mapas 5.3-1 e 5.3-2).  

O EIA do Duto C5+ da Petrobras (MINERAL, 2007) que abrangeu São Sebastião e 

Caraguatatuba, encontrou 18,07 ha de manguezal, que possivelmente tem sua 

ocorrência associada às planícies costeiras de Caraguatatuba, mais extensas. 

RODRIGUEZ (2000), em seu mapeamento da cobertura vegetal do município de São 

Sebastião, não encontrou manguezais, porém, possivelmente isso se deve a escala 

utilizada, que não permite a identificação de áreas muito restritas. 

LIMA et al. (2008), mapeando áreas sensíveis a derramamentos de óleo em Ilhabela, 

encontrou um fragmento de manguezal na Barra Velha, litoral centro-oeste da ilha, 

identificado através de características do substrato (lamoso) e presença das espécies 

típicas L. racemosa e A. schaueriana, além do banco de Spartina sp. associado ao 

ambiente, desenvolvendo-se em sua borda. Esse local favorece o desenvolvimento de 

uma rica comunidade bentônica, sendo utilizado como área de repouso e alimentação 

de aves. Em estudo realizado por CDSS/CPEA (2009) foi registrado, neste mesmo 

local, ao lado do atracadouro do ―Ferryboat‖, um pequeno fragmento de manguezal, 

composto predominantemente por A. schaueriana e Spartina sp. 

Foi verificado também por CDSS/CPEA (2009) em Ilhabela, entre a praia do Sino e a 

praia Azeda, trecho norte da costa, indivíduos de mangue em situação muito peculiar: 

em costão rochoso, entremeando matacões de rocha no nível do mar. Foi observada 

tanto a ocorrência de A. schaueriana, quanto de H. pernambucensis, sendo possível 
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que os matacões tenham protegido os indivíduos do impacto das ondas e formado 

microambientes de deposição de sedimentos finos em seus entremeios, propiciando o 

estabelecimento destas espécies. 

 

Manguezal da Barra Velha (Ilhabela) 

A estrutura vegetal do Perfil do Manguezal da Barra Velha (Ilhabela) foi estudada a 

partir do posicionamento de uma parcela amostral, em virtude da pequena extensão 

deste manguezal (aproximadamente 68 m). Verifica-se que o manguezal estudado 

apresenta uma predominância de A. schaueriana, representada por 51 exemplares, 

enquanto que L. racemosa foi representada por um total de três exemplares. 

O número de indivíduos de cada espécie pode ser observado na Tabela 5.3.1-11. 

 

Tabela 5.3.1-11 - Quantificação dos exemplares amostrados na parcela do manguezal da Barra Velha, 
município de Ilhabela 

Espécies Nº de indivíduos 

L. racemosa 3 

A.schaueriana 51 

Total 54 

 

Nesta parcela foram registrados, no total, 54 indivíduos e 94 troncos. Em relação ao 

DAP médio, o valor registrado foi 4,84 cm e a altura média foi de 4,80 m, indicando 

bom desenvolvimento estrutural (Tabela 5.3.1-12). 

 

 

Tabela 5.3.1-12. Número de indivíduos e troncos, DAP médio e altura média da parcela amostral do 
Manguezal da Barra Velha (Município de Ilhabela). 

N
o
 de Indivíduos N

o
 de Troncos DAP médio (cm) Altura média (m) 

54 94 4,84 4,80 

 

Os resultados da área basal corroboraram os resultados já descritos para a 

dominância de espécies no manguezal, já que A. schaueriana, além de ser a espécie 
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com maior número de exemplares na parcela, também apresentou o maior valor de 

contribuição de área basal com 39,32 m2/ha em um total de 40,16 m2/ha (Tabela 

5.3.1-13).  

 

Tabela 5.3.1-13. Contribuição de área basal (m2/ha) por espécie na parcela amostral do Perfil 
Manguezal da Barra Velha (Ilhabela). 

Espécie Área Basal (m
2
/ha) 

A. schaueriana 39,32 

L. racemosa 0,84 

Total 40,16 

 

Com relação à área basal morta, a única espécie contribuinte foi A. schaueriana, 

confirmando a maior contribuição desta espécie na estrutura desta área de mangue. 

Estes resultados estão apresentados na Tabela 5.3.1-14. 

 

Tabela 5.3.1-14 .Área basal morta (m
2
/ha) na parcela amostral no Manguezal da Barra Velha (Município 

de Ilhabela). 
Espécie Área Basal Morta (m2/ha) 

A. schaueriana 5,18 

 

A classe diamétrica que mais contribui para a área basal total pertence ao DAP ≥ 10 

cm com o total de 32,89 m2/ha. Tais dados indicam que o bosque é estruturalmente 

maduro (Tabela 5.3.1-15). Esta parcela apresentou 5.400 ind/ha, conforme 

demonstrado na Tabela 5.3.1-16. 

Tabela 5.3.1-15. Contribuição de Área Basal (m2/ha) por classe diamétrica da parcela amostral do 
Manguezal da Barra Velha (Município de Ilhabela). 

Classe Diamétrica Área Basal (m
2
/ha) 

< 2,5 0,83 

≥ 2,5 a < 5 1,78 

≥ 5 a < 10 4,66 

≥10 32,89 

 

Tabela 5.3.1-16. Valor de ind/ha e área basal total (m2/ha) da parcela amostral do Perfil Manguezal da 
Barra Velha (Ilhabela). 

Valor de ind/ha Área Basal Total (m
2
/ha) 
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5.400 40,16 

 

No manguezal em questão pode-se identificar a presença de alguns indivíduos 

arbóreos com emissão de raízes de estresse, que podem ter sido formados a partir de 

alterações ambientais. Também foi possível identificar algumas influências antrópicas, 

tais como: lançamento de esgoto, de resíduos sólidos e lançamento de resíduos 

alimentares. 

As características vegetais da parcela Manguezal da Barra Velha (Ilhabela) estão 

demonstradas da figura Figura 5.3.1-24 a Figura 5.3.1-27.  

 

 

 

Autor: Bourscheid, 2009 

Figura 5.3.1-24. Visão geral do Manguezal da Barra Velha 
(Município de Ilhabela). 
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Autor: Bourscheid, 2009 

Figura 5.3.1-25. Visão do  Manguezal da Barra Velha (Município de 
Ilhabela) onde é possível dimensionar a altura dos 
exemplares arbóreos . 

 

Autor: Bourscheid, 2009 

Figura 5.3.1-26. Visão do interior do Manguezal da Barra Velha (Município 
de Ilhabela), onde se observa os exemplares de 
A.schaueriana  
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Autor: Bourscheid, 2009 

Figura 5.3.1-27. Exemplar de L. racemosa frutificando no Perfil 
Manguezal da Barra Velha (Município de 
Ilhabela). 

 

Manguezal do Canal do Perequê (Ilhabela) 

O manguezal do Canal do Perequê localiza-se na foz do canal de mesmo nome, em 

Ilhabela. Este manguezal é formado pelas espécies L. racemosa e R. mangle (Figura 

5.3.1-28 e Figura 5.3.1-29), sendo esta última a espécie dominante.  
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Autor: Bourscheid, 2009 

Figura 5.3.1-28. Exemplar de R. mangle no Canal do Perequê. 

 

 

Autor: Bourscheid, 2009 

Figura 5.3.1-29. Visão geral do mangue do Canal do Perequê. 

 

 

Seu bosque é divido em duas partes pela Rodovia SP-131, onde foi construída uma 

ponte sobre o canal. Um trecho do bosque ficou a jusante da ponte (próximo a praia) e 

outro ficou a montante. Em virtude da pequena extensão, não foi possível posicionar 

nenhuma parcela amostral no bosque.  

Existe uma nítida diferenciação entre os dois fragmentos do bosque: no trecho a 

jusante da ponte (próximo a praia) os indivíduos arbóreos possuem uma altura média 

de 4 m, com ocorrência, além de L. racemosa e R. mangle, de exemplares de Schinus 

terebinthifolius (aroeira) e Hibiscus sp. (algodoeiro da praia). No trecho a montante, o 

fragmento do bosque possui árvores maiores, com os exemplares de L. racemosa e R. 

mangle atingindo uma altura média de 9 m. Neste fragmento, também se registrou a 

ocorrência de exemplares de Schinus terebinthifolius (aroeira) e Hibiscus sp. 

(algodoeiro da praia). 
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Manguezal do Araçá (São Sebastião) 

A baía do Araçá, em função de suas águas protegidas, formou um ambiente mais 

propício ao estabelecimento de manguezais, comparado aos ambientes de costões 

rochosos que ocupam a maior parte do Canal de São Sebastião. Atualmente, na baía 

em questão, são encontrados três pequenos fragmentos de manguezais e algumas 

árvores de espécies obrigatórias que ocorrem de forma isolada. Segundo relatos dos 

moradores locais, esses fragmentos são remanescentes de um manguezal que 

outrora ocupava boa parte dos terrenos na baía do Araçá, que parece ser anterior a 

década de 1960 (CDSS/CPEA, 2009). 

No estudo realizado por CDSS/CPEA (2009) foram diferenciados três fragmentos 

denominados mg1, mg2 e mg3. No fragmento mg1 (o maior deles, recobre 1.876,27 

m2, situados entre as praias das Conchas e do Araçá) estão presentes 254 indivíduos 

com DAP maior ou igual a 10 cm, sendo 200 indivíduos de A. schaueriana, 44 

indivíduos de L. racemosa e 10 indivíduos mortos. A densidade absoluta estimada foi 

de 1.353,75 ind/há e a área basal total de 35,30 m2. Os maiores diâmetros de caule e 

a maior sua contribuição para a área basal total do fragmento foram encontrados para 

A. schaueriana. O estado fitossanitário dos indivíduos foi, majoritariamente, bom. 

No fragmento mg2 (com 313,67 m2, está localizado na extremidade sul da praia do 

Aracá) situa-se a sul do fragmento mg1, abrigando apenas 68 indivíduos com 10 cm 

ou mais de DAP. A densidade absoluta estimada foi de 2.167,88 ind/ha e a área basal 

total de 7,32 m2. 

O fragmento mg3 (situado junto aos afloramentos rochosos da ilha de Pernambuco, 

possui extensão de 998,54 m2) localiza-se junto à ilha de Pernambuco, sobre 

sedimentos lodosos acumulados junto ao afloramento rochoso que a constitui. Há 

aproximadamente 40 anos, esse fragmento unia-se ao fragmento mg2, formando um 

contínuo. Foram amostrados 79 indivíduos, com estado fitossanitário 

predominantemente bom. A densidade absoluta do fragmento mg3 foi de 791,15 

ind/ha e a área basal total de 7,93 m2. 
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Dois pequenos agrupamentos com 6 e 11 indivíduos, não tratados como fragmentos 

pelo Estudo (CDSS/CPEA, 2009), também foram encontrados nesta região, assim 

como algumas árvores isoladas pertencentes à espécies típicas de manguezal.  

Para o presente estudo, a estrutura vegetal do Manguezal do Araçá foi avaliada no 

maior fragmento presente nesta região (denominado mg1 por CDSS/CPEA, 2009), a 

partir do posicionamento de duas parcelas amostrais, em virtude de este fragmento 

apresentar apenas em torno de 60 m de extensão. Verifica-se que o manguezal 

estudado apresenta a maioria de seus bosques formados com a predominância de A. 

schaueriana, que se fez representar com 33 exemplares entre um total de 40 

indivíduos. 

Os dados quantitativos de cada espécie podem ser observados na Tabela 5.3.1-17. 

 

Tabela 5.3.1-17. Quantificação dos exemplares amostrados nas parcelas de 10 m x10 m. 
Parcelas L. racemosa A. schaueriana Nº de Indivíduos

 

P1 0 22 22 

P2 7 11 18 

Total 7 33 40 

 

O maior número de indivíduos foi registrado na parcela 1, sendo também registrado 

nesta parcela o maior número de troncos. O menor número de indivíduos foi registrado 

na parcela 2. Na parcela 2 foi observada uma alta taxa de sedimentação o que pode 

ser uma das principais causas para a mortandade de exemplares vegetais neste 

manguezal (Figura 5.3.1-30). 

Em relação ao DAP, o maior valor observado foi na parcela 1 e o menor na parcela 2. 

Já em relação à altura, o valor máximo observado foi na parcela 2 e o valor mínimo foi 

registrado na parcela 1, conforme apresentado na Tabela 5.3.1-18. 

Analisando os dados de DAP médio, apresentados na Figura 5.3.1-31, é possível 

constatar que o maior valor foi observado na parcela 1 e o menor valor na parcela 2, 

indicando que os exemplares da parcela 1 possuem maior desenvolvimento estrutural 

do que os exemplares da parcela 2. 
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Autor: Bourscheid, 2009 

Figura 5.3.1-30. Visão dos pneumatóforos cobertos de sedimento na 
parcela 2 . 

 
Tabela 5.3.1-18. Número de indivíduos e troncos, DAP médio e altura média das parcelas amostrais do 

Perfil Manguezal do Araçá. 
Parcelas N

o
 de Indivíduos N

o
 de Troncos DAP médio (cm) Altura média (m) 

P1 22 48 6,98 4,80 

P2 18 24 3,96 5,09 

 

 

 

Figura 5.3.1-31. Variação dos valores de DAP médio nas parcelas do Perfil Manguezal 
do Araçá. 
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Em relação aos valores de altura média, a parcela 2, localizado na porção interna do 

bosque, se destacou em comparação a outra parcela. Este resultado pode ser 

observado na Figura 5.3.1-32. 

 

 

Figura 5.3.1-32. Variação dos valores de altura média nas parcelas do Perfil Manguezal 
do Araçá. 

 

A maior contribuição de área basal foi registrada na parcela 1 e a menor contribuição 

na parcela 2. Os resultados de área basal por espécie indicam que a espécie que mais 

contribuiu para a área basal total foi a A. schaueriana (Tabela 5.3.1-19). 

 

Tabela 5.3.1-19. Contribuição de área basal (m2/ha) por espécie nas parcelas amostrais do Perfil 
Manguezal do Araçá. 

Área basal (m
2
/ha) 

Parcelas L. racemosa A. schaueriana Total 

P1 0,00 448,72 448,72 

P2 2,63 16,88 19,51 

Total 2,63 465,61 468,23 

 

Os resultados da área basal calculados expressam a confirmação dos resultados já 

descritos para a dominância de espécies no manguezal, uma vez que A. schaueriana, 

além de ser a espécie com maior número de exemplares nas parcelas, como também 
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apresenta o maior valor de contribuição com 465,62 m2/ha em um total de 468,26 

m2/ha. 

Com relação à área basal morta, a espécie que mais contribuiu foi A. schaueriana, 

seguida por L. racemosa. Tal fato indica que a espécie A. schaueriana apresentou no 

perfil a maior taxa de mortalidade. Estes resultados estão apresentados na Tabela 

5.3.1-20. 

 

Tabela 5.3.1-20. Àrea basal morta (m2/ha) por espécie e por parcelas amostrais no Perfil Manguezal do 
Araçá. 

Parcelas 
Área basal morta (m

2
/ha) 

L. racemosa A. schaueriana Total 

P1 0,00 0,43 0,43 

P2 0,57 0,82 1,39 

Total 0,57 1,25 1,82 

 

Observa-se também que a classe diamétrica que mais contribui para a área basal total 

pertence ao DAP ≥2,5 a <5 cm, com o somatório de 313,0 m2/ha de área basal, 

seguida pela classe <2,5 cm com 95,92 m2/ha de área basal, dados que indicam que o 

bosque se encontra em desenvolvimento estrutural. A classe diamétrica do DAP ≥10 

cm também apresentou significativa contribuição com o somatório de 54,57 m2/ha 

(Tabela 5.3.1-21).  

 

Tabela 5.3.1-21. Contribuição de Área Basal (m
2
/ha) por Classe Diamétrica (cm) das parcelas amostrais 

do Perfil Manguezal do Araçá. 

Parcelas 
Classes Diamétricas 

< 2,5 ≥ 2,5 a < 5 ≥ 5 a < 10 ≥10 Total 

P1 95,91 312,42 0,93 39,46 448,72 

P2 0,01 0,58 3,81 15,11 19,51 

Total 95,92 313,00 4,74 54,57 468,23 

 

A parcela que apresentou maior densidade foi a 1 com 2.200 ind/ha e a parcela que 

obteve o menor número foi a 2 com 1.800 ind/ha (Tabela 5.3.1-22). 

 



 

Relatório Ambiental Preliminar 

Ampliação do Píer Petroleiro 

Terminal Aquaviário de São Sebastião 

Rev.: 00 

Página 69 de 404 

Data: 15-09-2011 

Cap.5.3.Meio Biótico  

 

____________________________________________________________________________________________ 

Diagnóstico do Meio Biótico                                                                                                        69 de 404 

 

Tabela 5.3.1-22. Valores de densidade (ind/ha) e área basal total (m2/ha) das parcelas amostrais do 
Perfil Manguezal do Araçá. 

Parcelas Densidade (ind/ha) Área basal total (m
2
/ha) 

P1 2.200 448,72 

P2 1.800 19,51 

Total 4.000 468,23 

 

Os resultados obtidos demonstram que as espécies de mangue são representadas, na 

comunidade, por muitos indivíduos jovens, com diâmetros do caule pequenos, além de 

indivíduos mais maduros e mais desenvolvidos, em número maior do que o esperado. 

Isso indica que o bosque está passando por um período de regeneração.  

Porém, o elevado processo de sedimentação observado pode prejudicar a 

regeneração e a manutenção deste bosque. Os reflexos desta acelerada taxa de 

deposição podem ser observados em vários exemplares vegetais da parcela 2, que 

apresentam uma expressiva emissão de raízes de estresse, que é um forte indicativo 

da modificação das condições ambientais em virtude da deposição de sedimentos. Foi 

possível ainda observar na parcela 2 a presença de grande quantidade de resíduos 

sólidos  lançados neste manguezal.  

As características vegetais das parcelas amostrais do Perfil Manguezal do Araçá estão 

demonstradas da figura Figura 5.3.1-33 a Figura 5.3.1-41. 
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Autor: Bourscheid, 2009 

Figura 5.3.1-33. Visão geral do fragmento estudado no Manguezal do 
Araçá . 

 

 

Autor: Bourscheid, 2009 

Figura 5.3.1-34. Visão da parcela 1 no Perfil Manguezal do Araçá. 
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Autor: Bourscheid, 2009 

Figura 5.3.1-35. Exemplares de A. schaueriana na parcela 1 do Perfil 
Manguezal do Araçá. 

 

 

Autor: Bourscheid, 2009 

Figura 5.3.1-36. Presença de macroalgas na parcela 1 do Perfil 
Manguezal do Araçá. 
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Autor: Bourscheid, 2009 

Figura 5.3.1-37. Exemplares da espécie A. schaueriana presentes 
na parcela 2 do Perfil Manguezal do Araçá . 

 

 

Autor: Bourscheid, 2009 

Figura 5.3.1-38. Exemplar de A. schaueriana morta provavelmente 
pela alta taxa de sedimentação. 
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Autor: Bourscheid, 2009 

Figura 5.3.1-39. Exemplar de L. racemosa com raízes adventícias 
(estresse) na parcela 2 do Perfil do Manguezal do 
Araçá. 

 

 

Autor: Bourscheid, 2009 

Figura 5.3.1-40. Presença de macroalgas na parcela 2 do Perfil do 
Manguezal do Araçá. 
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Autor: Bourscheid, 2009 

Figura 5.3.1-41. Presença de resíduos sólidos próximos a parcela 2 
do Perfil do Manguezal do Araçá. 

 

Descrição dos Resquícios próximos ao Manguezal do Araçá 

Além do fragmento maior, onde se realizou o estudo através do posicionamento de 

parcelas amostrais, observou-se a ocorrência de resquícios de manguezal. Em virtude 

destes resquícios não possuírem área que permitisse o posicionamento de parcelas 

amostrais, foram efetuadas apenas descrições qualitativas. 

Nestes resquícios observou-se que não há formação de um bosque propriamente dito, 

e sim a presença de alguns exemplares de mangue das espécies, A. schaueriana, L. 

racemosa e R. mangle (Figura 5.3.1-42), sendo A. schaueriana a espécie de maior 

porte, com indivíduo de até 8,5 m de altura. Algumas árvores encontram-se 

frutificando (Figura 5.3.1-43). Foi possível observar também nestes resquícios a 

influência da deposição de sedimentos na sobrevivência e manutenção dos 

exemplares arbóreos. 
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Autor: Bourscheid, 2009 

Figura 5.3.1-42. Visão de alguns exemplares de mangue. 

 

 

 

Autor: Bourscheid, 2009 

Figura 5.3.1-43. Exemplar de L. racemosa frutificando. 

 

 

Manguezal do Atracadouro da DERSA (São Sebastião) 
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Segundo CDSS/CPEA (2009) o manguezal situado na área ao lado do atracadouro da 

balsa da concessionária DERSA (Anexo 5, Mapa 5.3-2), ocupa uma área de 11.328,90 

m2 e obteve seu estabelecimento propiciado pelos aterramentos realizados na região, 

do qual fez parte a construção de enrocamento a norte do atracadouro da balsa. Esse 

enrocamento proporcionou a instalação artificial de uma planície de maré, sobre a qual 

se assentaram indivíduos de mangue. Aparentemente, o suprimento de água doce da 

área é proveniente do despejo das águas das chuvas sobre as áreas urbanas, 

direcionadas conforme o sistema de drenagem pluvial da cidade, que formam áreas 

mais alagadas no interior do manguezal, ainda não colonizadas pelas espécies 

vegetais. O ambiente deposicional criado pelo enrocamento recebe água salgada a 

partir da penetração da maré alta através de uma pequena brecha entre as rochas, 

que formam canais. Neste manguezal foi registrada a ocorrência das três espécies 

típicas, a saber: A. schaueriana, L. racemosa e R. mangle, sendo a A. schaueriana a 

dominante. 

A caracterização deste manguezal descrita em CDSS/CPEA (2009) e denominada 

mg4 se apoia em uma amostragem realizada em seis parcelas de 100 m2 cada, que 

levantou 355 indivíduos com DAP igual ou maior a 5 cm. Desses, 342 indivíduos 

pertencem a espécie A. schaueriana, 7 são representantes de L. racemosa e 6 de R. 

mangle. Considerando-se DAP iguais ou maiores de 10 cm, a quantidade de 

indivíduos amostrados foi de 189, sendo 186 de A. schaueriana, 1 de L. racemosa e 2 

de R. mangle. 

No geral, os indivíduos apresentaram bom estado fitossanitário. Todos os indivíduos 

de R. mangle encontrados foram considerados em bom estado fitossanitário, assim 

como mais de 87% dos indivíduos de A. schaueriana. Pouco menos de 8% dos 

indivíduos de A. schaueriana foram encontrados em médio estado fitossanitário, e 

somente 4% ruim, menos de 1% estavam mortos. Já L. racemosa apresentou padrão 

divergente: 57% dos indivíduos encontraram-se em médio estado fitossanitário, pouco 

mais de 28% foram encontrados em bom estado e pouco mais de 14%, em estado 
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ruim. Esta espécie, portanto, pode estar comprometida, não encontrando 

estabelecimento adequado nesse manguezal. 

As quantidades de indivíduos citadas fornecem valores de densidade absoluta de 

5.700 ind/ha, para A. schaueriana, 100 ind/ha no caso de L. racemosa e 116,67 ind/ha 

de R. mangle. Se forem considerados somente os indivíduos com DAP acima ou 

iguais a 10 cm, as densidades absolutas de A. schaueriana, L. racemosa e R. mangle 

apresentam valores de 3.100 ind/ha, 16,67 ind/ha e 33,33 ind/ha, respectivamente. 

Tais densidades denotam um pequeno espaçamento entre indivíduos, e isso pode 

prejudicar a dinâmica do manguezal, tanto através do aumento da competição intra-

específica, o que deve causar morte de indivíduos menos aptos, quanto à redução do 

sucesso da regeneração, já que as espécies de mangue são heliófilas, necessitando 

da penetração da luz para se desenvolverem. Ou seja, é provável que essa alta 

densidade retarde o amadurecimento dessa vegetação, que se encontra em um 

estado juvenil, onde ainda não estabeleceu um equilíbrio populacional. 

Em função de seu elevado número de indivíduos, A. schaueriana apresenta densidade 

relativa de 96,34%, enquanto L. racemosa tem densidade relativa de 1,69% e R. 

mangle, de 1,97%. Nessa mesma ordem, as densidades relativas são de 98,41%, 

0,53% e 1,06%, se considerados apenas os indivíduos com DAP ≥10 cm. As 

densidades relativas indicam a superioridade de A. schaueriana, em termos de 

quantidade, em relação às outras espécies, na comunidade. 

A área basal total encontrada para o manguezal mg4 foi de 10,49 m2, sendo que A. 

schaueriana possui 10,27 m2, L. racemosa, 0,06 m2, e R. mangle, 0,16 m2. Tais 

valores resultam em dominâncias absolutas de 171,13 m2/ha para A. schaueriana, de 

0,98 m2/ha para L. racemosa e 2,74 m2/ha no caso de R. mangle. Essas diferentes 

contribuições de cada espécie para a área basal total encontrada no fragmento mg4 

resultaram nos seguintes valores de dominância relativa: 97,88% para A. schaueriana, 

0,56% para L. racemosa e 1,57% para R. mangle. Os valores de dominância 

demonstram os recobrimentos (pela área basal) de cada espécie na área do 

fragmento, e normalmente indicam quais espécies apresentam maiores áreas basais. 
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Contudo, nesse caso em que a quantidade de A. schaueriana é muito superior, não é 

possível fazer inferências sobre seu diâmetro médio comparado ao das outras 

espécies. 

O baixo número de indivíduos de L. racemosa e R. mangle encontrados não permite 

verificar um padrão de distribuição diamétrica, sendo possível apenas afirmar que 

ambas espécies apresentam baixos valores de DAP (diâmetro a altura do peito). Ou 

seja, são indivíduos jovens que provavelmente estão se estabelecendo nesse 

fragmento em um período recente. A. schaueriana, por ser abundante nesse 

manguezal, é a espécie cuja distribuição diamétrica melhor fornece indicativos sobre a 

idade do fragmento.  

Analisando a relação entre as alturas e os diâmetros encontrados em mg4, e levando-

se em conta os outros parâmetros já avaliados, pode-se inferir que a alta densidade 

de indivíduos estabelecidos nesse manguezal estruturou uma comunidade de árvores 

com alturas-padrão para manguezais maduros da região, porém, com espessuras 

menores. Ou seja, a comunidade, nesse fragmento, é constituída por indivíduos que 

tiveram seu crescimento primário, em altura, dentro da normalidade; porém, seu 

crescimento secundário foi prejudicado pela competição inter e intra-específica 

(principalmente esta última) condicionada pela elevada densidade de indivíduos. 

A estrutura vegetal do Perfil Manguezal do Atracadouro da DERSA foi estudada, para 

a caracterização da vegetação de mangue na área de influência da Ampliação do Píer 

do Terminal de São Sebastião, a partir de três parcelas amostrais, em virtude de este 

manguezal possuir 150 metros de extensão, onde foi possível implementar a distância 

entre as parcelas de 50 m (03 parcelas de 10 x10 m a cada 50 m). Verifica-se que o 

manguezal estudado apresenta a maioria de seus bosques formados com a 

predominância de A. schaueriana, que foi representado por 93 exemplares entre um 

total de 99 indivíduos. 

A quantificação de cada espécie pode ser observada na Tabela 5.3.1-23. 
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Tabela 5.3.1-23. Quantificação dos exemplares amostrados nas parcelas amostrais. 
Parcelas R. mangle L. racemosa A. schaueriana N

o
 de Indivíduos 

P1 1 0 46 47 

P2 1 0 22 23 

P3 0 4 25 29 

Total 2 4 93 99 

 

O maior número de indivíduos foi registrado na parcela 1, sendo também registrado 

nesta parcela o maior número de troncos; o menor número de indivíduos foi registrado 

na parcela 2. Em relação ao DAP e a altura média o maior valor observado foi na 

parcela 2 e o menor na parcela 3, conforme apresentado na Tabela 5.3.1-24. 

 

Tabela 5.3.1-24. Número de indivíduos e troncos, DAP médio e altura média das parcelas amostrais do 
Perfil Manguezal do Atracadouro da DERSA. 

Parcelas N
o 

de Indivíduos N
o
 de Troncos DAP médio (cm) Altura média (m) 

P1 47 65 3,74 4,61 

P2 23 38 4,56 5,51 

P3 30 51 3,53 4,10 

 

Analisando os dados de DAP médio, pode-se constatar que o maior valor foi 

observado na parcela 2 e o menor valor na parcela 3, indicando que os exemplares da 

parcela 2 possuem maior desenvolvimento estrutural do que os exemplares da parcela 

3, provavelmente em função da proximidade da franja de manguezal (P1) com a área 

de aterro no entorno do manguezal estudado, que pode ter gerado alguma intervenção 

sobre este trecho do bosque (Figura 5.3.1-44). 
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Figura 5.3.1-44. Variação dos valores de DAP médio nas parcelas do Perfil Manguezal 
do Atracadouro da DERSA. 

 

Em relação aos valores de altura média, a parcela 2, localizada na porção interna do 

bosque, se destacou em comparação as outras parcelas. Este resultado pode ser 

observado na Figura 5.3.1-45. 

 

 

Figura 5.3.1-45. Variação dos valores de altura média nas parcelas do Perfil Manguezal 
do Atracadouro da DERSA. 
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A maior contribuição de área basal foi registrada na parcela 2 e a menor contribuição 

foi na parcela 3. Os resultados por espécie indicam que a espécie que mais contribuiu 

para a área basal foi a A. schaueriana. (Tabela 5.3.1-25). 

Os resultados da área basal confirmam os resultados já descritos para a dominância 

de espécies no manguezal, já que A. schaueriana, além de ser a espécie com maior 

número de exemplares nas parcelas, também apresenta o maior valor de contribuição 

com 3077,65 m2/ha em um total de 3079,18 m2/ha. 

 

Tabela 5.3.1-25. Contribuição de área basal (m
2
/ha) por espécie nas parcelas amostrais do Perfil 

Manguezal do Atracadouro da DERSA. 

Parcelas 
Área basal (m2/ha) 

R.mangle L.racemosa A.schaueriana Total 

P1 0,06 0,00 1171,85 1171,91 

P2 0,01 0,00 1897,48 1897,49 

P3 0,00 1,46 8,32 9,78 

Total 0,07 1,46 3077,65 3079,18 

Com relação à área basal morta, a única espécie contribuinte foi A. schaueriana. Estes 

resultados estão apresentados na Tabela 5.3.1-26. 

 

Tabela 5.3.1-26. Àrea basal morta (m
2
/ha) por espécie e por parcelas amostrais no Perfil Manguezal do 

Atracadouro da DERSA. 

Parcelas 
Área basal morta (m

2
/ha) 

A. schaueriana 

P1 1,04 

P2 0,34 

P3 0,55 

Total 1,93 

 

Observa-se também que a classe diamétrica que mais contribui para a área basal total 

pertence ao DAP ≥2,5 a <5 cm com o somatório de 1573,36 m2/ha, seguida pela 

classe <2,5 cm com 927,42 m2/ha, dados que indicam que o bosque se encontra em 

desenvolvimento estrutural. A classe diamétrica do DAP ≥5 a <10 cm também 

apresentou significativa contribuição com o somatório de 566,38 m2/ha de área basal 

(Tabela 5.3.1-27).  
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Tabela 5.3.1-27. Contribuição de Área Basal (m
2
/ha) por Classe Diamétrica (cm) das parcelas amostrais 

do Perfil Manguezal do Atracadouro da DERSA. 

Parcelas 
Classes Diamétricas 

< 2,5 ≥ 2,5 a < 5 ≥ 5 a < 10 ≥10 Total 

P1 134,23 1030,43 5,33 1,92 1171,91 

P2 792,74 541,69 557,83 5,23 1897,49 

P3 0,45 1,24 3,22 4,87 9,78 

Total 927,42 1573,36 566,38 12,02 3079,18 

 

A parcela que apresentou maior densidade foi a 1 com 4.700 ind/ha e a parcela que 

obteve a menor densidade foi a 2 com 2.300 ind/ha (Tabela 5.3.1-28). 

 

Tabela 5.3.1-28. Valores de densidade (ind/ha) e área basal total (m
2
/ha) das parcelas amostrais do 

Perfil Manguezal do Atracadouro da DERSA. 
Parcelas ind/ha Área basal total (m

2
/ha) 

P1 4.700 1.171,91 

P2 2.300 1.897,49 

P3 3.000 9,78 

Total 10.000 3.079,18 

 

Os dados permitem afirmar que a comunidade vegetal está tendendo a uma 

estabilização em termos estruturais, onde os indivíduos jovens são mais freqüentes do 

que os maduros. Pode-se também perceber neste manguezal a presença de 

lançamento de resíduos sólidos, que apresentam maior quantidade na interface com 

as barraquinhas de comércio estabelecidas no local. É muito comum o lançamento de 

resíduos por parte de pedestres que se deslocam na região, demonstrando falta de 

consciência e conhecimento da importância do manguezal para o ambiente marinho. 

As características vegetais das parcelas amostrais do Perfil Manguezal do 

Atracadouro da DERSA estão demonstradas da Figura 5.3.1-46 a Figura 5.3.1-56. 
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Autor: Bourscheid, 2009 

Figura 5.3.1-46. Visão geral da franja do Manguezal do Atracadouro da 
DERSA, onde é possível observar o aterro. 

 

 

Autor: Bourscheid, 2009 

Figura 5.3.1-47. Visão do Manguezal do Atracadouro, onde se observa 
depósito de entulho. Em primeiro plano observam-se 
exemplares de Terminalia cattapa (amendoeira). 
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Autor: Bourscheid, 2009 

Figura 5.3.1-48. Exemplares de R. mangle frutificando próximos a 
parcela 1 do Perfil Manguezal do Atracadouro da 
DERSA. 

 

 

Autor: Bourscheid, 2009 

Figura 5.3.1-49. Presença de macroalgas nos pneumatóforos da A. 
schaueriana próximo a parcela 1 do Perfil Manguezal do 
Atracadouro da DERSA. 
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Autor: Bourscheid, 2009 

Figura 5.3.1-50. Canal de drenagem próximo a parcela 1 do Perfil Manguezal 
do Atracadouro da DERSA. 

 

 

Autor: Bourscheid, 2009 

Figura 5.3.1-51. Bacia presente no Perfil Manguezal do Atracadouro da 
DERSA. 
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Autor: Bourscheid, 2009 

Figura 5.3.1-52. Visão do Manguezal do Atracadouro da DERSA, 
onde se observa o aterro no entorno. 

 

 

Autor: Bourscheid, 2009 

Figura 5.3.1-53. Exemplares de A. schaueriana da parcela 1 no 
Perfil Manguezal do Atracadouro da DERSA. 
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Autor: Bourscheid, 2009 

Figura 5.3.1-54. Visão dos exemplares de A. schaueriana, onde se 
observa a presença de resíduos sólidos. 

 

 

Autor: Bourscheid, 2009 

Figura 5.3.1-55. Visão dos exemplares de A. schaueriana, na parcela 
3 no Perfil Manguezal do Atracadouro da 
DERSA. 
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Autor: Bourscheid, 2009 

Figura 5.3.1-56. Visão de resíduos sólidos próximos a parcela 3 
depositados pelo comércio local . 

 

Descrição dos Resquícios de Manguezal (Canal do Outeiro – São Sebastião)  

Em virtude deste manguezal não apresentar uma área que permitisse o 

posicionamento de parcelas amostrais, foram feitas descrições qualitativas que estão 

apresentadas a seguir.  

O manguezal está localizado ao longo das margens do Canal do Outeiro. A montante 

da ponte, na margem esquerda, com faixa de aproximadamente 1,5 m de largura, a 

dominância é da espécie A. schaueriana com presença de alguns exemplares de L. 

racemosa (Figura 5.3.1-57). Na margem direita ocorrem exemplares da espécie L. 

racemosa (Figura 5.3.1-58). 

As árvores representam indivíduos jovens com cerca de 4 m de altura. A jusante da 

ponte, os exemplares de mangue ocorrem somente na margem direita do canal, com 

presença das espécies L. racemosa e A. schaueriana, ambas as espécies com altura 

máxima de 6 m (Figura 5.3.1-59). Observou-se a ocorrência de Leucaena 

leucocephlala (leucena) entre as espécies de mangue (Figura 5.3.1-60). 
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Se não houver intervenção humana esta formação poderá se desenvolver e ampliar a 

sua ocupação ao longo das margens do Canal do Outeiro, mesmo estando este 

parcialmente canalizado. 

 

 

Autor: Bourscheid, 2009 

Figura 5.3.1-57. Exemplares de A. schaueriana na margem esquerda 
do Canal do Outeiro. 

 

 

Autor: Bourscheid, 2009 

Figura 5.3.1-58. Exemplares de L. racemosa na margem direita. 
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Autor: Bourscheid, 2009 

Figura 5.3.1-59. Manguezal formado somente na margem esquerda 
do Canal, a jusante da ponte. 

 

 

Autor: Bourscheid, 2009 

Figura 5.3.1-60. Visão de alguns exemplares de Leucaena 
leucocephala no canal. 
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5.3.1.4 Considerações Finais 

Na área de estudo, o manguezal da Barra Velha (município de Ilhabela) apresenta 

uma predominância de A. schaueriana, que foi representada por 51 exemplares entre 

um total de 54 indivíduos, os outros 3 indivíduos foram representados pela espécie L. 

racemosa. Em relação à proporção troncos/indivíduos foram registrados 54 indivíduos 

e 94 troncos. Segundo Schaeffer-Novelli e Cintrón (1986), os bosques sob condições 

menos favoráveis tendem a ter aumento no número de ramificações por indivíduo. 

O DAP médio registrado foi de 4,84 cm e a altura média foi de 4,80 m, indicando bom 

desenvolvimento estrutural. Os resultados da área basal, tanto a viva quanto a morta, 

confirmam os resultados de que a espécie A. schaueriana, além de ser aquela com 

maior número de exemplares na parcela, também apresentou o maior valor de 

contribuição para a área basal (viva e morta). 

Para a classe diamétrica, a que mais contribui para a área basal total pertence ao DAP 

≥ 10 cm, indicando que o bosque apresenta maturidade em sua estrutura. Para a 

densidade de indivíduos foi calculado um total de 5.400 ind/ha. 

Os resultados obtidos caracterizam uma vegetação madura, onde nos dias atuais é 

possível observar impactos neste manguezal, como despejo de resíduos sólidos e 

esgoto, provenientes das atividades humanas do entorno. 

No Canal do Perequê, foi possível observar que o bosque é composto por exemplares 

de mangue das espécies L. racemosa e R. mangle, sendo a segunda a dominante. 

Neste trecho de mangue foram observadas moradias e uma ponte onde a 

pavimentação da rodovia provavelmente foi o maior impacto. 

O mangue do Araçá é formado predominantemente por A. schaueriana, que se fez 

representar com 33 exemplares entre um total de 40 indivíduos, seguido da espécie L. 

racemosa com 7 indivíduos. A parcela 1 apresentou o maior número de troncos e 

indivíduos, provavelmente pelo fato de estar mais próxima a linha d‘àgua. Foi 

observada também a menor densidade na parcela 2, associada a alta taxa de 

sedimentação o que vem causando a mortandade de exemplares vegetais neste 
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manguezal. A sedimentação impede que as raízes (pneumatóforos), que possuem 

geotropismo negativo, desempenhem sua principal função, que é a de captar O2. 

Sendo assim, a deposição de sedimento, ao recobrir os pneumatóforos, causam a 

morte da raiz e consequentemente do indivíduo. 

Analisando os dados de DAP médio e altura média pode-se constatar que os dados 

apresentaram-se inversamente proporcionais, ou seja, o maior valor de DAP médio foi 

observado na parcela 1 e o menor valor na parcela 2. Para a altura média, a parcela 2, 

localizada na porção interna do bosque, se destacou em comparação a outra parcela. 

Para a área basal foi registrada a maior contribuição na parcela 1 e a menor 

contribuição foi na parcela 2. Os resultados de área basal por espécie indicam que a 

espécie que mais contribuiu tanto para a área basal morta quanto para a área basal, 

viva foi a A. schaueriana, sendo a área basal morta pouco expressiva. 

O estudo realizado por CDSS/CPEA (2009) corrobora os dados do levantamento 

primário realizado para este diagnóstico, onde foi registrado que os maiores diâmetros 

de caule foram encontrados para a espécie A. schaueriana, com média de 10,28 cm, 

bem como sua contribuição para a área basal total do fragmento. Já a espécie L. 

racemosa apresentou diâmetro médio de 7,44 cm, e isso, combinado com seu menor 

número de indivíduos, pouco contribuiu para a área basal total do fragmento. Os 

indivíduos mortos foram menos freqüentes, representando muito pouco da área basal 

total. Para a altura, foram registrados valores médios de 4,57 e 3,55 m, indicando a 

regeneração recente do fragmento. 

Foi observado para a classe diamétrica que aquela que mais contribui para a área 

basal total pertence ao DAP ≥ 2,5 a < 5 cm, seguida pela classe < 2,5 cm. Estes 

dados indicam que o bosque ainda é jovem e se encontra em desenvolvimento 

estrutural, mas esta interpretação somente é possível pelo fato do bosque apresentar 

uma proporção grande de troncos. A classe diamétrica do DAP ≥10 cm também 

apresentou significativa contribuição. A parcela que apresentou maior densidade foi a 

1 com 2.200 ind/ha e a parcela que obteve o menor número foi a 2 com 1.800 ind/ha.  
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Os resultados obtidos pelo presente estudo demonstram que as espécies de mangue 

são representadas, na comunidade, por muitos indivíduos jovens, com diâmetros do 

caule pequenos, e indivíduos mais maduros e mais desenvolvidos em número maior 

do que o esperado.  

Próximo ao Manguezal do Araçá, observou-se resquícios de um bosque, com a 

presença de alguns exemplares de mangue das espécies A. schaueriana, L. racemosa 

e R. mangle, sendo A. shaueriana a espécie de maior porte, com indivíduo de até 8,5 

m de altura. A ocorrência deste resquício de mangue é corroborada por CDSS/CPEA 

(2009), que realizou um estudo neste mesmo fragmento, onde foi registrado para a 

população de A. schaueriana uma distribuição uniforme entre as classes de altura, 

demonstrando que essa espécie não está se regenerando adequadamente.  

A colonização recente por L. racemosa também é indicada pela distribuição dos 

indivíduos em classes de altura. Toda a população dessa espécie apresenta pequenas 

alturas, de até 4 m, no máximo, sendo que 92,5% dela concentram-se nas classes 

com até 3 m. Caso se mantenham as taxas de deposição e de sedimentação 

observadas em campo, a sobrevivência destes resquícios está ameaçadas. 

Na área de estudo a estrutura vegetal do Perfil Manguezal do Atracadouro da DERSA 

foi estudada a partir de três parcelas amostrais, verificando-se que ele apresenta a 

maioria de seus bosques formados com a predominância de A. schaueriana, que foi 

representado por 93 exemplares entre um total de 99 indivíduos. 

O maior número de indivíduos foi registrado na parcela 1, sendo também registrado 

nesta parcela o maior número de troncos; o menor número de indivíduos foi registrado 

na parcela 2. Em relação ao DAP e a altura média o maior valor observado foi na 

parcela 2 e o menor na parcela 3. 

Analisando os dados de DAP médio, pode-se constatar que o maior valor foi 

observado na parcela 2 e o menor valor na parcela 3, indicando que os exemplares da 

parcela 2 possuem maior desenvolvimento estrutural do que os exemplares da parcela 

3. Já para os valores de altura média, a parcela 2, localizada na porção mediana do 

bosque, se destacou em comparação as demais parcelas. 
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Os resultados da área basal confirmam os resultados já descritos para a dominância 

de espécies no manguezal, já que A. schaueriana, além de ser a espécie com maior 

número de exemplares nas parcelas, também apresenta o maior valor de contribuição. 

A maior contribuição de área basal total encontrada neste manguezal no estudo 

realizado por CDSS/CPEA (2009) foi também registrado para espécie A. schaueriana. 

Na estimativa de área basal morta, a única espécie contribuinte foi A. schaueriana, 

indicando que esta espécie apresentou elevada taxa de mortalidade. 

A classe diamétrica que mais contribui para a área basal total pertence ao DAP ≥ 2,5 a 

< 5 cm, seguida pela classe <2,5 cm, dados que indicam que o bosque se encontra 

em desenvolvimento estrutural. A classe diamétrica do DAP ≥ 5 a < 10 cm também 

apresentou significativa contribuição.  

A parcela que apresentou maior densidade foi a 1 com 4.700 ind/ha e a parcela que 

obteve a menor densidade foi a 2 com 2.300 ind/ha. A caracterização realizada por 

CDSS/CPEA (2009), demonstra que as quantidades de indivíduos citadas, fornecem 

valores de densidade absoluta de 5.700 indivíduos por hectare, para A. schaueriana, 

100 ind/ha no caso de L. racemosa e 116,67 ind/ha de R. mangle. 

Os resultados obtidos no estudo realizado por CDSS/CPEA (2009) demonstraram que 

as densidades denotam um pequeno espaçamento entre indivíduos, e isso pode 

prejudicar a dinâmica do manguezal, tanto através do aumento da competição intra-

específica, o que deve causar morte de indivíduos menos aptos, quanto à redução do 

sucesso da regeneração, já que as espécies de mangue são heliófilas, necessitando 

da penetração da luz para se desenvolverem. Ou seja, é provável que essa alta 

densidade retarde o amadurecimento dessa vegetação, que se encontra em um 

estado juvenil onde ainda não se estabeleceu um equilíbrio populacional. 

Também foi registrada a formação de um manguezal ao longo do Canal do Outeiro, 

onde a montante da ponte, na margem esquerda, a dominância foi de A. schaueriana 

com presença de alguns exemplares de L. racemosa. Na margem direita ocorrem 

exemplares da espécie L. racemosa. As árvores representam indivíduos jovens com 

cerca de 4 m de altura. A jusante da ponte, os exemplares de mangue ocorrem 
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somente na margem esquerda do canal, com presença das espécies L. racemosa e A. 

schaueriana, ambas as espécies no máximo de 6 m de altura.  

 

5.3.1.5 Extrativismo e Coleta de Produtos Vegetais 

O Decreto 6.660/2008 regulamenta a utilização e proteção da vegetação nativa do 

Bioma Mata Atlântica define, em seu Art. 2o §1o, a exploração eventual, sem propósito 

comercial direto ou indireto, de espécies da flora nativa provenientes de formações 

naturais, para consumo nas propriedades rurais, posses das populações tradicionais 

ou de pequenos produtores rurais. Determina que a exploração de matéria-prima 

florestal nativa para uso no processamento de produtos ou subprodutos destinados à 

comercialização, tais como lenha para secagem ou processamento de folhas, frutos e 

sementes, assim como a exploração de matéria-prima florestal nativa para fabricação 

de artefatos de madeira para comercialização, entre outros, dependerá de autorização 

do órgão ambiental competente (Art. 2o §4o). 

Apesar da escassez de investigações que avaliem o impacto das técnicas extrativistas 

na estrutura e biologia das espécies nativas, estudos etnobotânicos já apontam para 

os efeitos da população local sobre a estrutura de comunidades vegetais e paisagens, 

evolução de espécies individuais e biologia de determinadas populações de plantas de 

interesse (ALBUQUERQUE & ANDRADE, 2002). 

Não foram observadas evidências de retirada recente de madeira ou qualquer outro 

tipo de produto ou subproduto florestal (palmito, frutos, sementes e espécies 

ornamentais) nos remanescentes vistoriados. De acordo com Biodinâmica (2006), por 

se tratar de uma região fortemente antropizada e com vegetação secundária, entende-

se que as espécies originalmente existentes, sobretudo as que possuíam grande 

interesse econômico, já foram retiradas. 

As palmeiras são uma das principais famílias botânicas de utilização econômica, 

especialmente pelos inúmeros usos associados a muitas de suas espécies sendo o 

Brasil o principal produtor e exportador de palmito (Euterpe edulis Mart.). Apenas um 
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exemplar de palmito foi encontrado na área de estudo, em área antropizada, junto à 

residência, e não no interior de um remanescente natural. 

Outra palmeira presente na área de estudo e com potencial para exploração 

econômica é o jerivá (Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, que apresenta 

múltiplos usos (e.g. óleo, fibras e folhas para artesanato, frutos comestíveis). 

De acordo com Suhogusoff e Piliackas (2007), o consumo de plântulas de árvores de 

mangue nas Índias Ocidentais já foi relatado nos séculos XVI e XVII, e os europeus 

utilizavam o tanino extraído das árvores de mangues brasileiros para uso em 

curtumes. Considerando a coleta como atividade que utiliza recursos naturais as áreas 

de manguezal se configuram como um reservatório de recursos naturais empregados 

para uso da população (na construção de casas e como combustível onde as árvores 

são convertidas em lenha ou carvão), além de ser fonte de outros recursos naturais 

(e.g. alimentares) (Tabela 5.3.1-29). 

 

Tabela 5.3.1-29. Recursos naturais extraídos do manguezal. 

Produto Uso Usuário 

Tronco de mangue-

vermelho, preto e branco 
Combustível vegetal População local 

Tronco de mangue preto 
Construção de casas (colunas de 

casas) 
População local 

Folha e casca de mangue- 

preto ou Siriúba 
Repelente de insetos Moradores próximos ao mangue 

Fonte: Suhogusoff & Piliackas, 2007 

 

Não foi observada a existência de extrativismo ou coleta nas áreas de mangue em 

avaliação, tampouco evidências de corte ou retirada de troncos. 

 

5.3.1.6 Síntese Geral 

A vegetação registrada na área de estudo compreende formações florestais 

(pertencentes à Floresta Ombrófila Densa), manguezais, restingas lenhosas, 

vegetação psamófila (praias e dunas) e vegetação pioneira de costão rochoso.  
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A cobertura vegetal corresponde a aproximadamente 40,00% da porção continental e 

ilhas mapeadas no Canal de São Sebastião, sendo a vegetação nativa responsável 

por 32,50% deste total. Os 7,50% restantes, são áreas com vegetação 

antropizada/campos antrópicos, não recobertas por vegetação natural/nativa.  

As formações florestais vistoriadas são pouco diversificadas, com baixa riqueza, 

especialmente na baixada litorânea. Nas áreas de encosta registram-se 

remanescentes com melhor qualidade ambiental (estágios médio a avançado de 

regeneração), especialmente a partir da cota de 100 m de altitude, na área do Parque 

Estadual da Serra do Mar (PESM) e Parque Estadual de Ilhabela. 

As espécies registradas nos pontos de vegetação (PV) avaliados são apresentadas na 

Tabela 5.3.1-30. Destaca-se a elevada contribuição de espécies exóticas para a 

composição florística da área, representando 28% do total de táxons inventariados. 

Em contribuição, 20% das espécies ocorreram em mais de um tipo de ambiente e 16% 

apenas em áreas antropizadas.  

Schinus terebinthifolius Raddi (seguido por Mimosa bimucronata (DC.) O. Kutze) pode 

ser apontada como a espécie nativa de maior plasticidade, sendo registrada em mais 

de 50% dos ambientes mapeados na área de estudo. Outras espécies representadas 

em mais de um ambiente são exóticas. 

Considerando-se os tipos de vegetação, 32% das espécies ocorreram exclusivamente 

em ambientes florestais, 16% em manguezais (50% do valor estimado para as 

florestas) e 12% em áreas com vegetação herbácea psamófila. De acordo com MMA 

(2002), nos ecossistemas costeiros, a diversidade biológica não se encontra 

igualmente distribuída, onde as praias arenosas e lodosas constituem-se em sistemas 

de menor diversidade, seguidas por restingas e costões rochosos (menos 

representativos na área de estudo) e os manguezais (apresentam elevada diversidade 

estrutural e funcional). 

A margem continental do Canal de São Sebastião é composta por um conjunto de 

praias intercaladas por costões rochosos, que, em cenários acidentais (associados a 

sistemas de transporte e desembarque de petróleo/óleo por dutos submarinos e 
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navios), possuem elevada sensibilidade/vulnerabilidade, sendo, habitualmente, os 

primeiros locais atingidos. Considerando a sensibilidade/vulnerabilidade ambiental dos 

ambientes costeiros, Lopes et al. (2001) consideraram que as mais sensíveis foram 

aquelas compostas por sedimentos mais finos, com menor declive e ação de ondas. A 

maior parte das praias presentes na AII foi considerada como sensibilidade 

intermediária (Praias das Cigarras/Arrastão, em São Sebastião, e Perequê/Engenho 

D‘Água/Saco da Capela/Praia da Vila, em Ilhabela) e baixa (Praias de São 

Francisco/Olaria/Pontal da Cruz, em São Sebastião, e Itaguassu/Itaquanduba/Pequeá, 

em Ilhabela). 
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Tabela 5.3.1-30. Espécies registradas nos pontos de vistoria durante a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental da Ampliação do Píer 
petroleiro. 

Família Espécie Nome Popular Origem Hábito Formação 

Acanthaceae Avicennia schaueriana Stapf & Leechman mangue preto Nativa Arb Mangue 

Anacardiaceae Schinus terebenthifolius Raddi. aroeira vermelha Nativa Arb Floresta/Mangue/Áreas 

antropizadas 

Anacardiaceae Mangifera indica L. mangueira Exótica Arb Floresta/Áreas antropizadas 

Araliaceae Schefflera sp. caxeta Nativa Arb Floresta 

Arecaceae Euterpe edulis Mart. palmito Nativa Arb Áreas antropizadas 

Arecaceae Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá Nativa Arb Floresta 

Arecaceae Cocos nucifera L. coco Exótica Arb Áreas antropizadas 

Cannabaceae Trema micrantha (L.) Blume. grandiúva Nativa Arb Floresta 

Combretaceae Laguncularia racemosa (L.) Gaertn.  mangue branco Nativa Arb Mangue 

Combretaceae Terminalia catappa L. chapéu-de-sol Exótica Arb Áreas antropizadas 

Convolvulaceae Ipomoea pes-caprae (L.) R. Brown salsa-da-praia Nativa HTe Vegetação psamófila 

Euphorbiaceae Alchornea triplinervia (Spreng.) M. Arg. tanheiro Nativa Arb Floresta 

Euphorbiaceae Ricinus communis L. mamona Exótica Abt Áreas antropizadas 

Fabaceae Bauhinia sp pata de vaca Nativa Arb Floresta 

Fabaceae Mimosa bimucronata (DC.) O. Kutze maricá Nativa Abt Floresta/capoeira 

Fabaceae Schizolobium parahyba (Vell.) Blake. guapuruvu Nativa Arb Floresta 

javascript:makeRequest('index','mode=3&tid=106887&splink=','detalhe');
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Família Espécie Nome Popular Origem Hábito Formação 

Fabaceae Vigna longifolia (Benth.) Verdc. feijão-da-praia Nativa HTe Vegetação psamófila 

Fabaceae Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf flamboyant Exótica Arb Áreas antropizadas 

Fabaceae Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit leucena Exótica Abt Mangue/Áreas antropizadas 

Malvaceae Hibiscus sp. algodeiro da praia Nativa Abt Mangue 

Musaceae Musa sp. Bananeira Exótica HTe Floresta/Áreas antropizadas 

Poaceae Sporobolus virginicus (L.) Kunth grama-da-praia Nativa HTe Vegetação psamófila 

Rhizophoraceae Rhizophora mangle L. mangue vermelho Nativa Arb Mangue 

Urticaceae  Cecropia glaziovi Sneth. embaúba vermelha Nativa Arb Floresta 

Urticaceae  Cecropia pachystachya Trec. embauba Nativa Arb Floresta 

Legenda = HEp = Herbácea Epífita; HTe = Herbácea Terrícola; Arb = Arbórea; Abt = Arbustiva. As áreas antropizadas correspondem a formações não naturais, 
inclusive com fisionomia florestal.  

javascript:makeRequest('index','mode=3&tid=243&splink=','detalhe');
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As Áreas de Preservação Permanente, de maneira geral, encontram-se em variados 

estados de alteração, estando representadas por margens de cursos de água e 

manguezais. Uma síntese dos parâmetros quantitativos obtidos nas parcelas 

amostradas na vegetação de manguezal é apresentada na Tabela 5.3.1-31.  

Laguncularia racemosa (L.) Gaertn foi registrada em todos os mangues avaliados 

(100%), mas sempre com pequena participação (e.g. número de indivíduos, altura, 

diâmetro). Avicenia schaueriana Stapf & Leechman parece representar a espécie 

predominante, sendo inventariada em 83,3% das áreas e predominante 

estruturalmente em todos onde esteve presente – 83,3%. Em manguezais da região 

estuarina de São Vicente/SP, foi observada, por Cordeiro e Costa (2007), uma clara 

dominância (área basal e densidade) por Avicennia schaueriana Stapf & Leechm. ex 

Moldenke em todos os pontos amostrados (>60%). 

Rhizophora mangle L., registrada em 50% dos manguezais estudados, se mostra a 

menos freqüente (dominante apenas no Manguezal do Canal do Perequê, em Ilhabela 

– 16,6%). O baixo nível de polimorfismo encontrado nas populações de Rhizophora 

mangle L. amostradas ao longo da costa brasileira por Pil (2009) evidencia a 

constituição genética da espécie, e com a freqüente pressão antrópica que os 

manguezais brasileiros vêm sofrendo, esforços para sua preservação devem ser 

reforçados, não apenas a preservação de grandes áreas, mas também em um maior 

número de populações separadas. 

Nos pontos vistoriados (Tabela 5.3.1-32) não se evidencia a presença de espécies 

ameaçadas de extinção (segundo legislação federal e estadual), endêmicas, raras ou 

com destacado valor econômico. O exemplar de palmito (Euterpe edulis Mart.) foi 

encontrado em área antropizada, junto à residência, e não no interior de um 

remanescente natural (PV 14). 

 



 

Relatório Ambiental Preliminar 

Ampliação do Píer Petroleiro 

Terminal Aquaviário de São Sebastião 

Rev.: 00 

Página 102 de 404 

Data: 15-09-2011 

Cap.5.3.Meio Biótico  

 

____________________________________________________________________________________________ 

Diagnóstico do Meio Biótico                                                                                                        102 de 404 

Tabela 5.3.1-31. Síntese das características e parâmetros estruturais avaliados para a vegetação de manguezal na região da Ampliação do Píer 
petroleiro. 

Identificação Composição Florística NI NT D (ind/ha) 
Área Basal 

(m
2
/há) 

Área Basal 

Morta (m
2
/há) 

Diâmetro 

Médio 

(cm) 

Altura média 

Manguezal do 

Araçá (São 

Sebastião) 

Avicennia schaueriana Stapf & Leechm. 

ex Moldenke 
33 

72 4.000 
465,61 1,25  

5,47 4,94 m 

Laguncularia racemosa (L.) Gaertn 07 2,63 0,57 

Resquícios de 

Manguezal na baia 

do Araçá (São 

Sebastião) 

Avicennia schaueriana Stapf & Leechm. 

ex Moldenke (dominante) 

Laguncularia racemosa (L.) Gaertn 

Rhizophora mangle L. 

Schinus terebinthifolius Raddi. 

Hibiscus sp. 

- - - - - - 
8,5 m 

Altura máxima 

Manguezal do 

Canal do Perequê 

(Ilhabela) 

Laguncularia racemosa (L.) Gaertn 

Rhizophora mangle L. (dominante) 

Schinus terebinthifolius Raddi. 

Hibiscus sp. 

- - - - - - 
9 m 

Altura máxima 

Manguezal da Barra 

Velha (Ilhabela) 

Avicennia schaueriana Stapf & Leechm. 

ex Moldenke 
51 

94 5.400 
39,32  5,18 

4,84  4,80 m 

Laguncularia racemosa (L.) Gaertn 03 0,84 - 

Resquícios de 

Manguezal do 

Canal do Outeiro 

(São Sebastião) 

Avicennia schaueriana Stapf & Leechm. 

ex Moldenke (dominante) 

Laguncularia racemosa (L.) Gaertn 

Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 

-  - - - - 
6 m 

Altura máxima 

Manguezal do 

Atracadouro da 

DERSA (São 

Sebastião) 

Avicennia schaueriana Stapf & Leechm. 

ex Moldenke 
93 

154 10.000 

3077,65 1,93  

3,94 4,74 m 
Laguncularia racemosa (L.) Gaertn 04 1,46  - 

Rhizophora mangle L. 02 0,07  - 

NI = número de indivíduos; NT = número de troncos; D = densidade  

Tabela 5.3.1-32. Síntese da cobertura vegetal diagnosticada na região da Ampliação do Píer petroleiro. 

PV Coordenadas Identificação Vegetação Predominante 

19 463510 7363775 
Parque Estadual de Ilhabela, próximo 

ao córrego Água Branca 

Região compreende formações secundárias, em estágio médio a 

avançado de regeneração (Floresta Ombrófila Densa) 
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PV Coordenadas Identificação Vegetação Predominante 

1 449873 7364822 
Região do Toque-Toque - São 

Sebastião 

Presença de remanescentes florestais em estágio inicial a médio na 

encosta, além de vegetação lenhosa de restinga, vegetação 

pioneira de costão rochoso e psamófila em praias e dunas, na 

planície 
2 454586 7364810 

Praia do Guaecá 

São Sebastião 

3 455519 7365496 
Ponta de Baraqueçaba - São 

Sebastião 
Predominam formações secundárias, em estágio inicial a médio de 

regeneração, características da Floresta Ombrófila Densa 
4 457146 7365493 São Sebastião 

5 457366 7372643 
Junto à torre de transmissão de 

energia – São Sebastião 

6 457650 7365388 Praia Grande – São Sebastião 

Nas encostas, registra-se a presença de fragmentos florestais, em 

estágio inicial, de Floresta Ombrófila Densa; na orla, junto à praia, 

existe vegetação psamófila 

7 457743 7373279 

São Sebastião 
Predominam formações secundárias, em estágio incial a médio, 

características da Floresta Ombrófila Densa 
8 457799 7371119 

9 457980 7373332 

12 458444 7366497 Baía do Araçá – São Sebastião Áreas com vegetação de manguezal como tipologia mais 

representativa 13 458475 7366491 Baía do Araçá – São Sebastião 

10 458059 7363846 São Sebastião 

Presença de remanescentes florestais em estágio inicial a médio na 

encosta, além de vegetação lenhosa de restinga, vegetação 

pioneira de costão rochoso e psamófila em praias e dunas, na 

planície 

11 458272 7371610 São Sebastião 

Predominam formações secundárias, em estágio inicial a médio de 

regeneração, da Floresta Ombrófila Densa 

16 463333 7366687 

Ilhabela 
17 463388 7367324 

21 463619 7368857 

22 463902 7369167 
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PV Coordenadas Identificação Vegetação Predominante 

23 464326 7370328 

24 464365 7371568 

25 464553 7373857 
Próximo a Praia de Garapocaia 

Ilhabela 

Predominam formações secundárias, em estágio inicial a médio de 

regeneração, da Floresta Ombrófila Densa 

26 465529 7375992 Ponta das Canas – Ilhabela 

Predominam formações secundárias, em estágio incial a médio de 

regeneração, da Floresta Ombrófila Densa e vegetação pioneira de 

costões rochosos 

14 458645 7368835 Entorno do TASSE - São Sebastião 
Predominam formações secundárias, em estágio inicial de 

regeneração (Floresta Ombrófila Densa) 

15 459405 7368623 
Praia do Porto Grande - São 

Sebastião 
Presença de vegetação psamófila nas dunas frontais 

18 463500 7368908 Ilhabela Predominam formações secundárias, em estágio inicial de 

regeneração, da Floresta Ombrófila Densa 20 463513 7369216 Ilhabela 
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Como tipologia característica da região, a maior parte da vegetação florestal se 

concentra nas encostas, ao sul da baia de Guaecá até a praia de Toque-toque, onde 

as escarpas da Serra do Mar encontram-se mais próximas do litoral. Fragmentos 

florestais são pouco frequentes na baixada litorânea. Na maior parte da área de 

estudo, encontram-se em estágio inicial de regeneração, apresentando 

predominantemente exemplares de espécies arbóreas pioneiras, com pequenos 

diâmetros. Exemplares de maior porte (altura e/ou diâmetro) são remanescentes da 

vegetação pretérita. Via de regra, estruturalmente, não se evidencia a estratificação do 

componente lenhoso e existe maior influência da borda por se configurarem como 

remanescentes de menor tamanho.  

As epífitas, especialmente bromélias, são consideradas extremamente sensíveis às 

mudanças e perturbações das condições ambientais e indicadoras da qualidade 

ambiental e do estado conservação da vegetação. No Workshop: Áreas Continentais 

Prioritárias para a Conservação e Restauração no Estado de São Paulo (Programa 

BIOTA/FAPESP, 2006) considerou-se que, em se tratando de fanerógamas, podem 

ser utilizadas como indicadoras da qualidade do ecossistema espécies arbóreas 

tardias e também as epífitas, especialmente bromélias e orquídeas, cuja abundância e 

diversidade, especialmente em ecossistemas florestais, estão associadas ao nível de 

perturbação. 

Epífitos vasculares são pouco frequentes e pouco abundantes nos pontos vistoriados; 

os hemiepífitos são mais comuns, representados principalmente por espécies da 

família Araceae (e.g. Phylodendron sp. e Monstera sp.), enquanto epífitos verdadeiros 

(holoepífitos) estão representados por bromélias (Tillandsia sp. e Aechmea sp) e 

pteridófitas (e.g. Microgramma sp.), espécies heliófilas com ampla distribuição nas 

florestas brasileiras. 

Contudo, avaliando-se critérios fitogeográficos e considerando principalmente o atual 

nível de isolamento e fragmentação dos remanescentes de Mata Atlântica, Sartello 

(2009) relata que o índice de tamanho mostrou que Ilhabela pode representar, por 

suas dimensões, uma importante área fonte de propágulos para outras ilhas menores 
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e mais afastadas no litoral norte de São Paulo. O índice de Isolamento, por meio da 

distância da costa (D), mostra que a maioria das ilhas está muito próxima a uma área 

fonte, no caso o continente e a Serra do Mar, e mesmo as ilhas mais afastadas da 

costa podem estar mais próximas a outras áreas fontes de propágulos, como Ilhabela 

(SARTORELLO 2009). 

 

5.3.2 Fauna 

5.3.2.1 Área de Estudo 

A área de estudo considerada para o diagnóstico da fauna do empreendimento 

Ampliação do Píer do Terminal de São Sebastião compreende a área delimitada pela 

cota de 70 m ao longo do Canal de São Sebastião, entre os municípios de São 

Sebastião e Ilhabela, no Estado de São Paulo (Figura 5.3.2-1 a Figura 5.3.2-9). 

Esta área de estudo, idêntica àquela delimitada para o diagnóstico da vegetação (item 

5.3.2), interliga o corpo hídrico de interesse (Canal de São Sebastião) e a parte 

terrestre (os municípios de São Sebastião e Ilhabela) (Anexo 5, Mapa 5.3.2 – Pontos 

de Amostragem de Fauna). 

 

 

 

Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.3.2-1. Visão parcial de Ilhabela tendo 
em primeiro plano o perímetro 
urbano e ao fundo o Parque 

 

Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.3.2-2. Visão parcial de São Sebastião 
tendo em primeiro plano o 
perímetro urbano e ao fundo o 
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Estadual de Ilhabela. Parque Estadual da Serra do 
Mar, núcleo São Sebastião. 

 

Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.3.2-3. Área urbana de São Sebastião . 

 

Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.3.2-4. Vista geral de São Sebastião na 
área de estudo do empreendimento 

 

Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.3.2-5. Vista geral da área urbana de 
São Sebastião. 

 

Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.3.2-6. Município de São Sebastião. 

 

Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.3.2-7. Vista da área de estudo do 
empreendimento, em Ilhabela. 

 

Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.3.2-8. Ilhabela, área de estudo do 
empreendimento. 
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Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.3.2-9 Área de estudo do empreendimento, no município de Ilhabela. 

 

5.3.2.2 Metodologia 

As amostragens para diagnóstico da fauna terrestre e aquática foram realizadas em 

diferentes áreas, distribuídas na extensão da área de estudo do empreendimento e 

selecionadas de modo a abranger os diversos tipos de ambientes presentes. 

Inicialmente foram analisadas imagens aéreas da área de estudo, com o intuito de 

identificar os ambientes e pré-selecionar os pontos de amostragem.  As atividades de 

campo para o levantamento dos grupos de fauna foram realizadas no período de 05 a 

11 de janeiro de 2010, sendo que para quelônios esse período foi reduzido para os 

dias 9 e 10 de janeiro. A seguir é apresentada a metodologia específica utilizada para 

cada um dos grupos amostrados.   

 

5.3.2.2.1 Vertebrados Terrestre 

Anfíbios e Répteis 

Tanto para a caracterização dos anfíbios como para a de répteis, foram definidos 

pontos fixos de amostragem, tanto em São Sebastião como em Ilhabela (Tabela 

5.3.2-1). Além da amostragem realizada nos pontos fixos, foram percorridas outras 
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áreas dentro da área de estudo e, também a região do entorno destas áreas através 

de transectos percorridos a pé; além disto, foram considerados os registros feitos 

durante os deslocamentos entre os pontos. 

Portanto, foram realizadas amostragens utilizando os seguintes métodos, devidamente 

adaptados para a realidade encontrada em campo (ver Anexo 5, Mapa 5.3-2 - Pontos 

de Amostragem de Fauna): 

 Transectos: Procura ativa para observação direta: procura ativa direta 

explorando os ambientes alagados, brejos, poças temporárias e serrapilheira; 

 Pontos de amostragem: nestes pontos foi realizada a captação da vocalização 

(Bioacústica), um método eficaz para o registro e identificação de anuros, 

podendo alcançar o nível taxonômico de espécie; 

 Animais atropelados: adicionalmente, exemplares atropelados em estradas na 

área de abrangência do estudo foram considerados como registros, ampliando 

a lista de animais para a região do empreendimento. 

O levantamento de anfíbios ocorreu nos turnos da manhã e da tarde, sendo o período 

de amostragem das 06h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min. Devido à 

falta de segurança nos pontos de amostragem, as amostragens noturnas não 

puderam ser executadas. 

 

Avifauna 

A coleta de dados foi baseada na identificação das espécies através de registros 

visuais (Figura 5.3.2-23), com auxílio de binóculos Nikon 10x50 mm e Orion 8x42 mm, 

ou a olho nu, e por meio da identificação da vocalização das aves. 

O período de amostragem ocorreu das 06h00min às 12h00min e das 14h00min às 

18h00min). As amostragens foram baseadas em contagem direta sistematizada pelo 

método de listas de MacKinnon, adotando-se a lista das 10 espécies como unidade de 

esforço amostral (MACKINNON; PHILLIPS, 1993; RIBON, 2007), para tal foi 
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percorrida grande parte da área de estudo (praias, ambiente urbano de São 

Sebastião, Canal de São Sebastião, ambiente urbano de Ilhabela, margens de 

córregos em Ilhabela e áreas próximas aos limites do Parque Estadual da Serra do 

Mar e Parque Estadual de Ilhabela, onde todas as espécies observadas durante esses 

deslocamentos tiveram sua identificação efetuada (ver Anexo 5, Mapa 5.3-2 - Pontos 

de Amostragem de Fauna). Foram também registrados, analisados e, na medida do 

possível, identificados, todos os vestígios encontrados (penas, tocas, ninhos, etc.), 

que acusassem a presença de aves no interior da área de estudo. 

A listagem da avifauna com potencial ocorrência na área de estudo foi complementada 

a partir de uma compilação de listas de espécies de aves das seguintes referências, 

que apresentam dados localizados precisamente dentro da área de estudo em 

questão: Gobbo (2007) que realizou um inventário de aves e mamíferos de médio e 

grande porte em Ilhabela; Simões (2005) que cita em sua obra algumas das espécies 

que podem ser encontradas em Ilhabela; Olmos (1996) que estudou a composição da 

avifauna em Ilhabela; e Guix (2007) que estudou a relação entre aves e frutos também 

em Ilhabela. 

Foi utilizada a classificação sistemática proposta por CBRO (2011) para a identificação 

das espécies e as seguintes bibliografias foram utilizadas para auxiliar na 

identificação: Frisch (1981), Sick (1997), Souza (1998), Höfling e Camargo (1999), e 

Narosky e Chebez (2002). Espécies endêmicas e migratórias seguem Stotz et al. 

(1996) e Sick (1997). Aves ameaçadas de extinção seguem o Decreto Estadual 

56.031/2010 e MMA (2008).  

 

Mastofauna 

Para o diagnóstico da mastofauna, foram realizadas amostragens nos períodos da 

manhã e da tarde (das 06h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min), 

utilizando pontos fixos de amostragem e transecções, seguindo métodos devidamente 

adaptados para a realidade encontrada em campo: 
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 Busca ativa para observação direta: a partir de cada ponto selecionado foram 

realizados transectos percorrendo trilhas pré-existentes a pé. Esta metodologia 

foi utilizada para avaliar a ocorrência de mamíferos arborícolas, escansoriais e 

terrestres, de médio e grande porte. Foram considerados como registros visuais 

tanto animais vivos como mortos (esqueleto completo ou partes destes); 

 Busca ativa em abrigos: os locais propícios de abrigo de mamíferos como 

tocas, construções abandonadas, pilhas de madeiras ou pedras e tubulações 

de drenagem de água em estradas foram amostrados, procurando-se 

quirópteros, roedores e marsupiais; 

 Entrevistas não sistematizadas com moradores; 

 Determinação indireta: foram registradas pegadas, marcas de unhas em 

troncos de árvores, marcas e padrão de mordidas em frutos secos, tocas 

escavadas, abrigos e ou excrementos para determinação das espécies. 

A seguir são apresentados os pontos de amostragem definidos para anfíbios, répteis, 

aves e mamíferos (Tabela 5.3.2-1) na área de estudo. Os pontos de amostragem 

também são visíveis para todos os grupos no Anexo 5, Mapa 5.3-2 - Pontos de 

Amostragem de Fauna. 

 

Tabela 5.3.2-1 Pontos de amostragem de anfíbios, répteis, aves e mamíferos na área de estudo. 

São Sebastião Ilhabela 

Ponto 
Coordenadas 

Ponto 
Coordenadas 

UTM 23K UTM 23K 

1 459407 7369600 1 461654 7365490 

2 459435 7369430 2 460923 7365028 

3 459560 7369243 3 459204 7363392 

4 459509 7369196 4 458813 7363017 

5 459402 7368894 5 456459 7360860 

6 459472 7368886 6 453880 7354616 

7 459442 7368772 7 454886 7353717 

8 459441 7368701 8 454940 7359533 

9 459424 7368389 9 462706 7365657 
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São Sebastião Ilhabela 

Ponto 
Coordenadas 

Ponto 
Coordenadas 

UTM 23K UTM 23K 

10 459270 7368505 10 462306 7366203 

11 458612 7368787 11 462812 7366855 

12 458803 7368790 12 465060 7364899 

13 458397 7368222 13 463531 7363854 

14 455790 7367044 14 462526 7365755 

15 458419 7366684 15 461707 7365887 

16 459475 7367775 16 462911 7368665 

17 456857 7364955 17 463921 7368832 

18 458229 7365557 18 463922 7368785 

19 457817 7365366 19 463194 7368785 

20 459554 7369975 20 464201 7371419 

21 459668 7369976 21 463474 7370439 

- - - 22 463487 7370404 

 

5.3.2.2.2 Vertebrados Marinha 

Quelônios Marinhos 

Para a amostragem de quelônios marinhos, foram utilizados dois métodos que 

contemplam amostragens em água (transectos) e amostragens em terra (ponto fixo). 

Para ambos os métodos, a técnica de amostragem foi a de censos visuais, que 

consiste em registrar os dados de todos os indivíduos avistados, além de fazer o 

registro fotográfico, quando possível. Essa técnica requer o uso de binóculos e 

planilhas apropriadas: 

 Transectos: Consiste na procura ativa por espécies de quelônios, em transectos 

pré-definidos (Anexo 5, Mapa 5.3.2 – Pontos de Amostragem de Fauna). Para 

tanto foi utilizada uma embarcação de pequeno porte, que se deslocou a baixa 

velocidade por estes transectos aquáticos. Foram realizados dois transectos 

por dia, um pela manhã e outro à tarde, durante dois dias consectivos. O 

esforço amostral foi de 1h por transecto.  
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 Pontos Fixos: Foram estabelecidos oito pontos fixos de observação de 

quelônios (Tabela 5.3.2-2; Figura 5.3.2-22), em terra firme, sendo quatro na 

porção continental (São Sebastião) e quatro em Ilhabela.  

 Além disso, também foram realizadas entrevistas, não sistematizadas, com 

pescadores e a população local da área de estudo do empreendimento. 

 

Avifauna Marinha 

A avifauna marinha foi amostrada com base em transectos de barco efetuados no 

Canal de São Sebastião e também a partir de observações em pontos fixos 

localizados no continente, nas margens de São Sebastião e Ilhabela (Tabela 5.3.2-2; 

Anexo 5, Mapa 5.3.2). Para tais observações foi utilizado um binóculo 10x50 mm. 

Exemplares foram fotografados com câmera digital com zoom óptico de 300 mm. A 

amostragem ocorreu sempre no começo da manhã e ao final da tarde (06h00min às 

10h00min e entre 16h00min às 18h00min). A identificação dos espécimes encontrados 

baseou-se em Sick (1997), De La Peña e Rumboll (1998), Bretas e Sigrist (2007), 

Erize et al. (2006) e Perlo (2009). A nomenclatura e seqüência sistemática seguem 

CBRO (2011). 

Foi realizada uma compilação de dados secundários sobre a avifauna marinha com 

potencial ocorrência na região. 

Mamiferos Marinhos  

Para a amostragem de mamíferos marinhos foram utilizados os seguintes métodos, 

executados na área de estudo do empreendimento que compreende o Canal de São 

Sebastião: 

Transectos 

A metodologia utilizada foi a de procura ativa por espécies de mamíferos marinhos, 

em transectos pré-definidos de forma a amostrar toda a área de estudo do 

empreendimento (Anexo 5, Mapa 5.3.2 – Pontos de amostragem de Fauna. Para tanto 
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foi utilizada uma embarcação de pequeno porte, que se deslocou a baixa velocidade 

por estes transectos aquáticos ao longo do Canal de São Sebastião (Figura 5.3.2-10 e 

Figura 5.3.2-11).   O esforço amostral foi de uma hora por transecto, sendo realizados 

dois transectos por dia, um no período da manhã e um no período da tarde, durante 

dois dias consecutivos.  Foi empregada a técnica de censos visuais, registrando os 

dados de todos os indivíduos avistados em planilhas. Para visualização dos indivíduos 

foram utilizados binóculos adequados. 

 

 

Fonte: Petrobras, 2008 

Figura 5.3.2-10 - Vista para o norte do Canal de 
São Sebastião. 

 

Fonte: Petrobras, 2008 

Figura 5.3.2-11 - Vista para o sul do Canal de São 
Sebastião. 

 

Pontos Fixos 

Foram estabelecidos oito pontos fixos (Tabela 5.3.2-2) de observação de mamíferos 

marinhos em terra firme, sendo quatro na porção continental (São Sebastião) e quatro 

em Ilhabela. Para os avistamentos foram utilizados binóculos adequados e todos os 

animais avistados foram registrados em planilhas, sendo também feito o registro 

fotográfico, sempre que possível, das ocorrências observadas.  O esforço empregado 

com esta metodologia foi de uma hora de observação em cada ponto fixo, sendo 30 

minutos no turno da manhã e 30 minutos no turno da tarde, durante dois dias 

consecutivos. 
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Compilação de Listas de Espécies 

Em decorrência do conhecimento prévio da escassez de avistamentos de mamíferos 

marinhos no Canal de São Sebastião, e por não ter sido encontrada nenhuma 

pesquisa específica de levantamento de espécies para o local, foram reunidas listas 

de espécies de mamíferos marinhos para o litoral paulista para compor a tabela de 

espécies com potencial de ocorrência na área de estudo. Esta tabela foi feita reunindo 

listas de espécies registradas para o litoral paulista, considerando registros de 

avistagens e encalhes publicados em revistas científicas e mídia escrita. 

Para compor a lista das espécies ocorrentes na área de estudo do empreendimento 

foram selecionados dados do projeto SOS Mamíferos Marinhos e Souza (2007). De 

maneira complementar foram selecionados dados de Santos et al. (2001), Moura et al. 

(2003), Spring (2007) e Souza (2007), além de registros da mídia escrita. Para tanto, 

selecionou-se somente registros com coordenadas geográficas especificadas, 

plotados em mapa ou ainda que estivessem localizados através de referências 

geográficas específicas como, por exemplo, nome de praia.  

Na Tabela 5.3.2-2 a seguir são apresentados os pontos fixos de observação da fauna 

marinha, tanto em São Sebastião, como em Ilhabela. Esses pontos de amostragem 

também são visíveis para todos os grupos no Anexo 5, Mapa 5.3.2 – Pontos de 

Amostragem de Fauna. 

 

Tabela 5.3.2-2 Pontos fixos para observação da fauna marinha em São Sebastião e Ilhabela 

Ilhabela São Sebastião 

Ponto 
Coordenadas 

Ponto 
Coordenadas 

UTM 23K UTM 23K 

1 464375.8166 7374202.5728 2 458012.7889 7373146.8814 

3 462611.6205 7366522.1020 5 454594.3470 7364258.6609 

4 456168.9033 7361150.3081 6 458660.7060 7365606.1531 

7 455194.2864 7359886.3131 8 459492.9658 7370055.2327 
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Na sequência de fotos abaixo, são ilustrados alguns locais, em que os diagnósticos 

dos diferentes grupos de fauna foram realizados (Figura 5.3.2-12 a Figura 5.3.2-23). 

 

 

Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.3.2-12 Área amostrada – Praia do Porto 
Grande, Município de São 
Sebastião . 

 

 

Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.3.2-13 Área de amostragem na Praia do 

Porto Grande (em frente à Praça 

da Vela) Município de São 

Sebastião . 

 

Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.3.2-14 Área amostrada na Praia do 
Guaecá, Município de São 
Sebastião. 

 

Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.3.2-15 Área amostrada na Alameda das 
Samambaias, Município de 
Ilhabela, região centro-oeste da 
Ilha. 
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Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.3.2-16 Área amostrada na Baía dos 
Pescadores, Município de 
Ilhabela. 

 

Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.3.2-17 Área amostrada na Porção centro-
oeste da Ilha, próxima à Unidade 
de Controle de Simulídeos, 
Município de Ilhabela . 

 

Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.3.2-18 Área amostrada no Município de 
São Sebastião . 

 

Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.3.2-19 Área amostrada no Município de 
São Sebastião . 

 

Figura 5.3.2-20 Área amostrada no Município de 
Ilhabela. 

 

Figura 5.3.2-21 Área amostrada no Município de 
Ilhabela. 
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Figura 5.3.2-22 Ponto fixo de observação de 
quelônios . 

 

Figura 5.3.2-23 Visualização de aves com auxílio 
de binóculos na área de estudo 
do empreendimento . 

 

5.3.2.3 Descrição 

5.3.2.3.1 Vertebrados Terrestre 

Os inventários herpetológicos oferecem uma visão macro da distribuição de um 

grande número de espécies, o que otimiza os esforços para a compreensão dos 

padrões de distribuição em função de diferentes variáveis ambientais (SILVANO; 

PIMENTA, 2003). 

Em geral, os estudos da herpetofauna que visam inventariar a comunidade utilizam-se 

de diversos métodos de captura conjugados, devido à grande diversidade de formas, 

tamanho, hábitos, hábitats e horários de atividade das espécies de anfíbios (HEYER et 

al., 1994). 

Anfíbios 

Os anfíbios têm hábitos predominantemente noturnos e discretos, o que os torna 

pouco visíveis em seu ambiente natural. Alguns representantes deste grupo 

encontram-se em praticamente todos os hábitats disponíveis, apresentando 

estratégias reprodutivas altamente diversificadas e muitas vezes bastante sofisticadas. 

Ocupam posição variável na cadeia alimentar, possuindo vocalizações características, 

demonstrando a diversificação biológica e seu sucesso evolutivo (BELLIS, 1962; 
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CARDOSO; MARTINS, 1987; DONNELLY; GUYER, 1994; DUELLMAN; TRUEB, 

1986; HADDAD; PRADO, 2005; POMBAL et al., 1994; POMBAL JR.; HADDAD, 2005). 

Entretanto, durante as atividades de campo, não foram obtidos registros de anfíbios na 

área de estudo do empreendimento. Tal resultado pode ser atribuído ao fato destas 

áreas apresentarem-se degradadas do ponto de vista ambiental, principalmente por 

ação antrópica. A área de estudo do empreendimento encontra-se em região 

praticamente toda urbanizada, tanto no município de São Sebastião, como em Ilhabela 

e, dada a baixa mobilidade e sensibilidade destes grupos, este resultado pode ser 

esperado.  Em locais com limitação e/ou restrições de atividades humanas, como 

unidades de conservação ou áreas de difícil acesso, tal como terreno acidentado, 

vegetação densa e fechada, há registros, em literatura, de uma maior variedade de 

composição de espécies de anfíbios (Tabela 5.3.2-3). 

 

Tabela 5.3.2-3 Espécies de anfíbios com ocorrência registrada na área de estudo, descritas em 
literatura. 

Família/Espécie Nome comum 
Status Decr. 

56.031/2010 
Fonte 

BUFONIDAE    

Rhinella icterica sapo-cururu N.A. 2 

HYLIDAE    

Hypsiboas albomarginatus perereca-araponga N.A. 1,2 

Hypsiboas faber sapo-ferreiro N.A. 1,2 

Scinax fuscovarius perereca-da-casa N.A. 2 

Scinax argyreornatus pererequinha N.A. 2 

Scinax littoralis sapinho-do-litoral N.A. 2 

Scinax alter perereca-da-praia N.A. 2 

LEPTODACTYLIDAE    

Leptodactylus marmoratus rãzinha-marmoreada N.A. 2 

Leptodactylus ocellatus rã-manteiga N.A. 2 

Legenda: Status segundo Decreto Estadual nº56.031/10 - N.A.= não ameaçado; Fonte: 1 = Centeno (2008); 2 = 
CDSS/CPEA (2009). 
 

Neste contexto, encontram-se descritas para a região de São Sebastião e Ilhabela um 

total de 27 espécies de anfíbios, pertencentes a 11 famílias (Tabela 5.3.2-4), sendo 
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que apenas três espécies (Brachycephalus aff. nodoterga, Chiasmocleis carvalhoi e 

Stereocyclops parkeri) estão incluídas no Decreto Estadual 56.031/2010, que declara 

as espécies ameaçadas do Estado de São Paulo. 

 

Tabela 5.3.2-4 Espécies de anfíbios com ocorrência registrada fora dos limites da área de estudo do 
empreendimento, nos municípios de São Sebastião (SSE) e Ilhabela (ILH), descritas em 
literatura. 

Família/Espécie Nome comum 
Local Status Decr. 

56.031/2010 
Fonte 

ILH/SSE 

AMPHIGNATHODONTIDAE     

Flectonotus fissilis perereca-de-marsúpio ILH  1 

BRACHYCEPHALIDAE     

Brachycephalus aff. nodoterga sapinho-pingo-de-ouro-verde ILH DD 1 

Ischnocnema guentheri rã-do-chão-da-mata ILH  1 

Ischnocnema sp.1 (gr. Láctea) rã-do-chão ILH  1 

Ischnocnema sp.2 (gr. Láctea) rã-do-chão ILH  1 

Ischnocnema cf.erythromera rã-da-mata ILH  1 

BUFONIDAE     

Dendrophryniscus brevipollicatus sapinho-da-bromélia ILH  1 

Rhinella ornata sapo-cururuzinho ILH  1 

CAECILIIDAE     

Siphonops insulanus cobra-cega ILH  1 

CRAUGASTORIDAE     

Haddadus binotatus rã-da-mata ILH  1 

CYCLORAMPHIDAE     

Cycloramphus boraceiensis rã-achatada-de-cachoeira ILH DD 1 

Thoropa taophora rã-das-pedras ILH  1,2 

HYLIDAE     

Aplastodiscus eugenioi perereca-verde ILH  1 

Bokermannohyla hylax perereca ILH  1 

Dendropsophus berthalutzae pererequinha-da-restinga ILH  1 

Hypsiboas albomarginatus perereca-araponga ILH  1,4 

Hypsiboas faber sapo-ferreiro ILH  1,4 

Scinax aff. catharinae perereca-catarinense ILH  1 

Scinax aff. perpusillus perereca-de-bromélia ILH  1 

Scinax hayii perereca ILH  1 

Trachycephalus mesophaeus perereca ILH  1 
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Família/Espécie Nome comum 
Local Status Decr. 

56.031/2010 
Fonte 

ILH/SSE 

HYLODIDAE     

Hylodes asper rã-do-riacho ILH  1 

Hylodes phyllodes rã-do-riacho ILH  1 

LEIUPERIDAE     

Physalaemus moreirae razinha-do-folhedo ILH  1 

LEPTODACTYLIDAE     

Leptodactylus cf. marmoratus rãzinha-marmoreada ILH  1 

MICROHYLIDAE     

Stereocyclops parkeri rã-da-baixada-bicuda ILH/SSE EN 3 

Chiasmocleis carvalhoi rã-guardinha ILH DD 1 

Legenda: 1= Centeno (2008); 2= Feio et al., (2006); 3= Sawaya e Haddad (2006); 4= CDSS/CPEA (2009). Status: 
D.E.= Decreto Estadual nº56.031/10; D.D.= Deficiente de Dados; EN= Em Perigo 

 

Além dos registros confirmados para a área de estudo e os dados obtidos para os 

municípios de Ilhabela e São Sebastião, existem outros registros de coletas de 

anfíbios realizadas nos dois municípios (BIOTA/FAPESP, 2010). Entretanto, estes 

registros não indicam a localização exata destas coletas e desta forma não é possível 

atribuir a ocorrência das mesmas para a área de estudo. Sendo assim, optou-se por 

manter os mesmos como ocorrência regional (Tabela 5.3.2-5). 

 

Tabela 5.3.2-5 Espécies de anfíbios coletadas nos municípios de Ilhabela e São Sebastião, de acordo 
com o Programa Biota/FAPESP. 

Família Espécie Município 

BUFONIDAE 
Bufo ornatus 

Ilhabela 

São Sebastião 

Bufo ictericus São Sebastião 

HYLIDAE 

Hyla hylax Ilhabela 

Hyla albomarginata 

Ilhabela 

São Sebastião 

Hyla faber São Sebastião 

LEPTODACTYLIDAE 
Cycloramphus boraceiensis 

Ilhabela 

São Sebastião 

Hylodes phyllodes Ilhabela 
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Família Espécie Município 

Hylodes asper Ilhabela 

Physalaemus sp. Ilhabela 

Leptodactylus macrosternum São Sebastião 

Leptodactylus ocellatus São Sebastião 

Thoropa miliaris São Sebastião 

Leptodactylus sp. São Sebastião 

Obs.: A nomenclatura não foi atualizada, sendo mantida conforme original (BIOTA/FAPESP, 2010). 

 

CONSIDERAÇÕES 

A ausência de registros de anfíbios durante os dias de amostragem de campo, bem 

como o baixo número de registros (apenas nove espécies) encontrados na bibliografia 

para a área de estudo, pode ser atribuída ao alto grau de perturbação antrópica na 

região. Algumas espécies deste grupo são particularmente sensíveis a alterações 

ambientais, sendo que as populações de diversas espécies têm registrado declínio 

nos últimos anos (PEARMAN et al., 1995). Uma das principais razões para o 

desaparecimento de algumas espécies tem sido atribuída à constante destruição dos 

habitats (DUELLMAN; TRUEB, 1986). Podemos afirmar que este grupo faunístico 

encontra-se totalmente descaracterizado nestas áreas, principalmente se 

considerarmos o potencial das áreas do entorno, nas quais existem registradas 

aproximadamente 30 espécies (BIOTA/FAPESP, 2010; CENTENO, 2008; 

CDSS/CPEA, 2009; FEIO et al., 2006; SAWAYA; HADDAD, 2006). 

A dificuldade de amostragem em período noturno também pode ter contribuído para a 

falta de registros de anfíbios. Por sua vez, os registros bibliográficos disponíveis para 

estas áreas são escassos, tendo sido encontrados dados apenas para nove espécies, 

distribuídas em três famílias (Tabela 5.3.2-3). Todas as espécies são comuns, com 

ampla distribuição, sendo que nenhuma se encontra incluída em lista de espécies 

ameaçadas, tanto a nível estadual como nacional. 
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Répteis 

Neste diagnóstico obteve-se apenas um registro da lagartixa-doméstica (Hemidactylus 

mabouia) na área de estudo do empreendimento (Figura 5.3.2-24; Tabela 5.3.2-6). H. 

mabouia é uma espécie sinantrópica, cosmopolita e de ampla distribuição no Brasil. 

Ocorre principalmente dentro de perímetros urbanos, freqüentemente associados às 

habitações humanas. Este lagarto, de hábito noturno, se alimenta principalmente de 

insetos atraídos pela iluminação artificial das casas ou das ruas. 

 

 

Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.3.2-24 Hemidactylus mabouia, registrado na área de estudo, 
em Ilhabela. UTM 23K 464195/7371423. 

 

Tal resultado pode ser atribuído ao fato destas áreas apresentarem-se degradadas do 

ponto de vista ambiental, principalmente por ação antrópica. A área de estudo do 

empreendimento encontra-se praticamente toda urbanizada, tanto no município de 

São Sebastião, como em Ilhabela. 

Também foi registrada a ocorrência de Tropidurus torquatus (Figura 5.3.2-25), durante 

deslocamento pela região. Esta é uma espécie de ampla distribuição geográfica, 
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bastante comum em locais de afloramentos rochosos, onde se abriga entre as rochas 

e caça por espreita, alimentando-se de pequenos artrópodes. É uma espécie 

generalista e característica de áreas abertas, sendo freqüentemente encontrada em 

áreas antropizadas e, aparentemente, é pouco sensível aos distúrbios ambientais 

gerados pela atividade humana. 

 

 

Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.3.2-25 Tropidurus torquatus registrado na área de estudo do 
empreendimento, em São Sebastião. UTM 23K 
548066/7376140. 

 

Além do baixo número de registros de répteis, para a área de estudo, durante as 

atividades de campo, também não foram encontrados trabalhos publicados para estas 

áreas. 

Com relação a informações de répteis na área de estudo, o Estudo de Impacto 

Ambiental do Plano Integrado Porto-Cidade (CDSS/CPEA, 2009) registra um total de 

cinco espécies pertencentes a quatro famílias (Tabela 5.3.2-6). 
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Além destes, em conversas informais com moradores da área, foram mencionadas 

mais duas espécies de répteis (Bothrops jararaca e B. jararacussu). 

Nenhuma das espécies de répteis registrada para a área de estudo encontra-se 

incluída em lista de espécies ameaçadas, tanto a nível estadual como nacional. 

 

Tabela 5.3.2-6 Espécies de répteis com ocorrência registrada para a área de estudo do 
empreendimento. 

Família/Espécie Nome comum Status Fonte 

COLUBRIDAE    

Liophis miliaris cobra-lisa N.A 3 

Spilotes pullatus caninana N.A 3 

GEKKONIDAE    

Hemidactylus mabouia lagartixa-doméstica N.A 1,3 

VIPERIDAE    

Bothrops sp. jararaca N.A 3 

Bothrops jararaca jararaca N.A 2 

Bothrops jararacussu jararacussu N.A 2 

TEIIDAE    

Tupinambis merianae Teiú N.A 3 

Legenda: N.A.= não ameaçado pelo Decreto Est. 56.031/2010; 1= este trabalho; 2= entrevista; 3= CDSS/CPEA 
(2009). 

 

Com relação à ocorrência regional de espécies de répteis, principalmente nas 

unidades de conservação e áreas de difícil acesso, existe registro bibliográfico de uma 

comunidade de répteis melhor estruturada, porém esta não será influenciada pelo 

empreendimento. Encontram-se descritas, para a região de São Sebastião e Ilhabela, 

um total de 46 espécies de répteis, pertencentes a 12 famílias (Tabela 5.3.2-7).   

Das espécies de ocorrência regional, em São Sebastião e Ilhabela, Mabuya caissara é 

considerada ―Em Perigo (EN)‖ pelo Decreto Estadual 56.031/2010 e Liotyphlops aff. 

beui (de Ilhabela) é considerada como ―DD (dados deficientes)‖ pelo mesmo decreto, 

sendo que foi registrada somente a presença do gênero Liotyphlops de acordo com 

Centeno (2008). Vale ressaltar também o registro da serpente Corallus hortulanus, 

relativamente rara na Serra do Mar e considerada ameaçada na lista estadual 
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(Vulnerável). Essa espécie foi registrada nas escarpas do norte, no Núcleo São 

Sebastião (IFSP, 2006).  

 

Tabela 5.3.2-7 Espécies de répteis com ocorrência registrada fora da área de estudo do 
empreendimento, em São Sebastião (S.S.) e Ilhabela. 

Família/Espécie Nome comum 
Área 

(ILH/SSE) 

Status 

(Decr.Est 

56.031/10) 

Fonte 

AMPHISBAENIDAE     

Leposternon microcephalum cobra-de-duas-cabeças ILH  1 

ANOMALEPICIDAE     

Liotyphlops sp. cobra-cega ILH DD 1 

BOIDAE     

Corallus hortulanus suaçubóia SSE  3 

GYMNOPHTHALMIDAE     

Placosoma glabellum lagarto ILH  1 

LEIOSAURIDAE     

Enyalius iheringii camaleão ILH  1 

Enyalius perditus camaleão ILH  1 

COLUBRIDAE     

Clelia plúmbea mussurana ILH/SSE  3 

Chironius exoletus cobra-cipó SSE  3 

Chironius fuscus cobra cipó ILH/SSE  3 

Chironius multiventris cobra-cipó ILH  2 

Chironius bicarinatus cobra-cipó ILH  1,2 

Chironius laevicollis cobra-cipó ILH/SSE  2,3 

Chironius foveatus cobra-cipó ILH/SSE  1,3 

Dipsas albifrons dormideira ILH  3 

Dipsas alternans come-lesma ILH  1,2,3 

Dipsas neivai dormideira ILH  2,3 

Dipsas petersi dormideira ILH  1,2,3 

Erythrolamprus aesculapii cobra-coral ILH/SSE  2,3 

Echinanthera undulata corredeira SSE  3 

Echinanthera cephalostriata cobrinha ILH/SSE  1,2,3 

Echinanthera persimilis cobrinha ILH  1 

Imantodes cenchoa dorme-dorme ILH  1 

Liophis miliaris cobra-lisa ILH/SSE  2,3 

Mastigodryas bifossatus jararacuçu-do-brejo SSE  3 

Oxyrhopus guibei falsa-coral SSE  3 

Oxyrhopus clathratus cobra-preta ILH  1,2,3 

Philodryas patagoniensis parelheira SSE  3 

Sibynomorphus neuwiedii dormideira ILH/SSE  1,2,3 
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Família/Espécie Nome comum 
Área 

(ILH/SSE) 

Status 

(Decr.Est 

56.031/10) 

Fonte 

Siphlophis pulcher falsa-coral ILH/SSE  1,2,3 

Siphlophis longicaudatus dormideira-cipó ILH  1 

Spilotes pullatus caninana ILH/SSE  1,2,3 

Tropidodryas serra cobra-cipó SSE  3 

Tomodon dorsatus cobra-espada SSE  3 

Taeniophallus affinis cobra-de-folhiço ILH  1 

Tropidodryas striaticeps cobra-cipó SSE  3 

Thamnodynastes cf. nattereri corredeira ILH/SSE  1,2,3 

Waglerophis merremi boipeva SSE  3 

Xenodon neuwiedii falsa-jararaca ILH/SSE  1,2,3 

ELAPIDAE     

Micrurus corallinus coral-verdadeira ILH/SSE  1,2,3 

GEKKONIDAE     

Hemidactylus darwini tatuíra-da-mata ILH  1 

VIPERIDAE     

Bothrops jararaca jararaca ILH/SSE  1,2,3 

Bothrops jararacussu jararacussu ILH/SSE  1,2,3 

Crotalus durissus cascavel SSE  3 

TROPIDURIDAE     

Tropidurus torquatus lagartixa-preta SSE  4 

SCINCIDAE     

Mabuya caissara calango-liso-da-restinga ILH EN 1 

CHELIDAE     

Hydromedusa maximiliani tartaruga-pescoço-de-cobra ILH  1 

Legenda: 1= Centeno (2008); 2= Cicchi et al. (2007); 3= Centeno et al. (2008); 4= este trabalho; ILH = Ilhabela; 
SSE =  São Sebastião; EN= Em Perigo; DD= a espécie Liotyphlops aff. beui (Ilhabela) é considerada (Dados 
Deficientes) pelo Decreto Estadual 56.031/2010. 

 

CONSIDERAÇÕES 

O estudo da comunidade de répteis fornece importantes subsídios sobre o estado de 

conservação dos ambientes avaliados. A presença de espécies especialistas de 

hábitat, raras e endêmicas é fundamental para a identificação do grau de primitividade 

de um ambiente. Por outro lado, a presença de espécies tolerantes a um amplo 

espectro de condições ambientais pode indicar diferentes níveis de alteração de uma 

determinada área (MOURA-LEITE et al., 1993). 
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As espécies apresentam diferentes tolerâncias a condições físicas, o que determina 

sua amplitude potencial na ausência de outros organismos ou barreiras para dispersar 

(PEHEK, 1995). Répteis com ampla distribuição geográfica e dieta pouco 

especializada utilizam ambientes com anurofauna densa e/ou roedores em 

abundância. Estes ambientes são normalmente bem estratificados verticalmente, 

sendo fundamentais para o forrageamento e termoregulação de espécies arborícolas 

e semi-arborícolas (PALMUTI et al., 2009; XAVIER; QUINTELA, 2007). Considerando 

o baixo número de registros obtidos durante as atividades de campo deste trabalho, 

nos quais foram registrados apenas Hemidactylus mabouia e Tropidurus torquatus, 

bem como o baixo número de registros encontrados na bibliografia (apenas cinco 

espécies), podemos afirmar que este grupo faunístico encontra-se totalmente 

descaracterizado nestas áreas, quando comparado com os registros existentes para 

os municípios de São Sebastião e Ilhabela como um todo, para os quais são 

registradas quase 50 espécies (CENTENO, 2008; CENTENO et al., 2008; CICCHI et 

al., 2007). A atual composição da fauna de répteis da área de estudo do 

empreendimento pode ser atribuída ao grau de antropização destas áreas, bem como 

ao baixo número de possíveis presas (anfíbios e pequenos mamíferos) também 

verificado nas mesmas áreas.  

 

Avifauna 

A respeito das aves da planície litorânea brasileira existem ainda poucas informações 

de sua sistemática, dinâmica e contribuição ecológica, sendo estes trabalhos 

representados por Maciel (1984); Porto e Teixeira (1984); Nacinovic (1993); Castiglioni 

et al. (1995); Mallet-Rodrigues et al. (1995); Buzzetti (1996); Calazans (1996). Para a 

baixada litorânea de São Paulo, existem inventários realizados por Willis e Oniki 

(1981) que caracterizam a avifauna da Estação Ecológica de Boracéia e de Ubatuba; 

Olmos (1996) que estudou a avifauna da Ilha de São Sebastião (Ilhabela) e traz boas 

referências sobre as espécies de aves dessa região costeira do Estado de São Paulo, 
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tanto das florestas de restinga quanto das montanhas e estuários; Goerck (1999) que 

apresenta informações úteis sobre as espécies de aves das montanhas da Serra do 

Mar, na região de Cotia (SP) e das áreas de baixada, localizadas próximas ao litoral; 

DAEE/SP (2001 e 2003) que trazem importantes informações sobre as espécies de 

aves da região de transição entre a Serra do Mar e o Vale do Paraíba; e IBC (2003) 

que traz referências importantes sobre as espécies de aves da região alta da serra do 

Mar.  Com base na compilação de registros secundários, foi identificado um total de 

214 espécies de aves continentais que potencialmente ocorrem na área de estudo. A 

partir das amostragens de campo foram detectadas 75 espécies de aves (Figura 

5.3.2-26 e Tabela 5.3.2-8), o que representa 28,5% do total de espécies encontradas 

com base em dados secundários. Esta correlação aparentemente baixa era esperada 

por uma série de fatores dos quais podem ser destacados:  os resultados existentes 

na literatura são provenientes de estudos realizados em áreas preservadas (e.g.: 

Parque Estadual de Ilhabela), onde pode ser encontrada uma maior riqueza e 

diversidade de espécies;  a área de estudo e de entorno do empreendimento localiza-

se em meio ao perímetro urbano, sendo este ocupado por um número menor de 

espécies, mais adaptadas às alterações na paisagem. 

 

 

Figura 5.3.2-26 Curva do coletor representando a riqueza de espécies encontrada ao longo da 
amostragem da avifauna. 
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Tabela 5.3.2-8 Lista das espécies de aves inventariadas com base em dados secundários e registros 
de campo na região de instalação do empreendimento. 

Classificação 

Taxonômica 
Nome Comum Identificação 

Registro 

secundário 
Status 

Status 

SP 

Espécie 

Florestal 

TINAMIDAE       

Tinamus solitarius macuco - 2, 3 a,b,e VU x 

ANATIDAE       

Dendrocygna viduata irerê vi - -   

CRACIDAE       

Penelope sp. jacu vi - -  x 

Aburria jacutinga jacutinga - 1,2,3 a,b,d,e CR x 

ODONTOPHORIDAE       

Odontophorus 

capueira 
uru - 1,2,3 a,b,e 

 
x 

ARDEIDAE       

Nycticorax nycticorax savacu vi - -  x 

Butorides striata socozinho vi - -   

Ardea alba garça-branca-grande vi - -   

Egretta thula garça-branca-pequena vi - -   

Egretta caerulea garça-azul vi - -   

CATHARTIDAE       

Cathartes aura 
urubu-de-cabeça-

vermelha 
vi 3 - 

 
 

Coragyps atratus urubu-de-cabeça-preta vi 3 -   

ACCIPITRIDAE       

Elanoides forficatus gavião-tesoura - 3 -  x 

Leucopternis 

lacernulatus 
gavião-pombo-pequeno - 2 a,b,c,d 

Vu 
x 

Leucopternis 

polionotus 
gavião-pombo-grande - 3 a,b,c 

Vu 
x 

Rupornis magnirostris gavião-carijó au/vi 3 -   

Buteo albicaudatus gavião-de-rabo-branco - 3 -   

Spizaetus tyrannus gavião-pega-macaco - 1 c  x 

Spizaetus 

melanoleucus 
gavião-pato - 3 a,b,c 

CR 
x 

FALCONIDAE       

Caracara plancus caracará vi/au 3 -   

Milvago chimachima carrapateiro vi/au 3 -   

Falco sparverius quiriquiri - 3 -   

Falco femoralis falcão-de-coleira vi -    

RALLIDAE       

Aramides cajanea saracura-três-potes - 3 a  x 

Aramides saracura saracura-do-mato au - b  x 

Laterallus viridis sanã-castanha - 3 -  x 

Laterallus 

melanophaius 
sanã-parda - 3 - 
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Classificação 

Taxonômica 
Nome Comum Identificação 

Registro 

secundário 
Status 

Status 

SP 

Espécie 

Florestal 

Pardirallus nigricans saracura-sanã - 3 -   

Gallinula melanops frango-d'água-carijó - 3 -   

Fulica armillata 
carqueja-de-bico-

manchado 
- 3  

 
 

CHARADRIIDAE       

Vanellus chilensis quero-quero au/vi - -   

COLUMBIDAE       

Columbina talpacoti rolinha-roxa vi/au 3 e   

Columba livia pombo-doméstico vi - -   

Patagioenas picazuro pombão vi/au - e   

Patagioenas 

cayennensis 
pomba-galega vi - e 

 
 

Patagioenas plumbea pomba-amargosa - 3 a,e   

Zenaida auriculata pomba-de-bando - 3 e   

Leptotila verreauxi juriti-pupu au/vi 1,3 e  x 

Leptotila rufaxilla juriti-gemedeira - 3 e  x 

PSITTACIDAE       

Pyrrhura frontalis tiriba-de-testa-vermelha au/vi 1,3,4 a,b,f  x 

Forpus 

xanthopterygius 
tuim vi/au 3 f 

 
 

Brotogeris tirica periquito-rico - 3,4 b  x 

Touit surdus apuim-de-cauda-amarela - 3 a,b  x 

Pionopsitta pileata cuiú-cuiú - 3 b  x 

Amazona amazonica curica au/vi     

Amazona farinosa papagaio-moleiro au/vi 3,4 b,f  x 

CUCULIDAE       

Piaya cayana alma-de-gato - 3 -  x 

Crotophaga ani anu-preto au/vi 3 -   

Guira guira anu-branco au/vi 3 -   

Tapera naevia saci - 3 -   

Tytonidae       

Tyto alba coruja-da-igreja - 3 -   

STRIGIDAE       

Megascops choliba corujinha-do-mato - 3 -   

Pulsatrix 

koeniswaldiana 

murucututu-de-barriga-

amarela 
- 2,3 a,b 

 
x 

Athene cunicularia coruja-buraqueira - 3 -   

Asio clamator coruja-orelhuda - 3 -   

CAPRIMULGIDAE       

Lurocalis 

semitorquatus 
tuju - 3 - 

 
x 

Nyctidromus albicollis bacurau - 3 -  x 

Nyctiphrynus ocellatus bacurau-ocelado - 3 -  x 

Hydropsalis torquata bacurau-tesoura - 3 -  x 

APODIDAE       
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Classificação 

Taxonômica 
Nome Comum Identificação 

Registro 

secundário 
Status 

Status 

SP 

Espécie 

Florestal 

Streptoprocne zonaris 
taperuçu-de-coleira-

branca 
- 3 - 

 
 

Chaetura cinereiventris 
andorinhão-de-sobre-

cinzento 
- 3 - 

 
x 

TROCHILIDAE       

Ramphodon naevius beija-flor-rajado - 3 b  x 

Glaucis hirsutus 
balança-rabo-de-bico-

torto 
- 3 - 

 
x 

Phaethornis eurynome 
rabo-branco-de-garganta-

rajada 
- 3 b 

 
x 

Eupetomena macroura beija-flor-tesoura vi/au 3 -   

Florisuga fusca beija-flor-preto - 3 b  x 

Colibri serrirostris 
beija-flor-de-orelha-

violeta 
- 3 - 

 
 

Anthracothorax 

nigricollis 
beija-flor-de-veste-preta - 3 - 

 
 

Lophornis chalybeus topetinho-verde - 3 -  x 

Thalurania glaucopis beija-flor-de-fronte-violeta - 3 b  x 

Amazilia fimbriata 
beija-flor-de-garganta-

verde 
vi - - 

 
 

Clytolaema rubricauda beija-flor-rubi - 3 b  x 

Calliphlox amethystina estrelinha-ametista - 3 -   

TROGONIDAE       

Trogon viridis 
surucuá-grande-de-

barriga-amarela 
- 3 - 

 
x 

Trogon surrucura surucuá-variado - 3 b  x 

Trogon rufus 
surucuá-de-barriga-

amarela 
- 3 - 

 
x 

ALCEDINIDAE       

Megaceryle torquata martim-pescador-grande vi/au 3 -   

Chloroceryle amazona martim-pescador-verde - 3 -   

Chloroceryle 

americana 

martim-pescador-

pequeno 
- 3 - 

 
 

Chloroceryle inda 
martim-pescador-da-

mata 
- 3 - 

 
 

MOMOTIDAE       

Baryphthengus 

ruficapillus 
juruva-verde - 3 b 

 
x 

RAMPHASTIDAE       

Ramphastos dicolorus tucano-de-bico-verde  2,3 a,b  x 

Selenidera 

maculirostris 
araçari-poca - 3 - 

 
x 

PICIDAE       

Picumnus temminckii pica-pau-anão-de-coleira au/vi 3 b   

Melanerpes flavifrons 
benedito-de-testa-

amarela 
- 3 b 

 
x 
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Classificação 

Taxonômica 
Nome Comum Identificação 

Registro 

secundário 
Status 

Status 

SP 

Espécie 

Florestal 

Veniliornis spilogaster picapauzinho-verde-carijó - 3 b   

Colaptes 

melanochloros 
pica-pau-verde-barrado - 3 - 

 
 

Colaptes campestris pica-pau-do-campo au/vi - -   

Dryocopus lineatus 
pica-pau-de-banda-

branca 
- 3 - 

 
x 

Campephilus robustus pica-pau-rei - 3 b  x 

PASSERIFORMES       

THAMNOPHILIDAE       

Mackenziaena severa borralhara - 3 b  x 

Dysithamnus mentalis choquinha-lisa - 3 -  x 

Myrmotherula minor choquinha-pequena - 3 a,b,d VU x 

Herpsilochmus 

rufimarginatus 

chorozinho-de-asa-

vermelha 
- 3 a 

 
x 

Drymophila ferruginea trovoada - 3 a,b  x 

Drymophila ochropyga 
choquinha-de-dorso-

vermelho 
- 3 b 

 
x 

Terenura maculata zidedê - 3 b  x 

Pyriglena leucoptera papa-taoca-do-sul - 3 b  x 

Myrmeciza squamosa papa-formiga-de-grota - 3 a,b  x 

CONOPOPHAGIDAE       

Conopophaga lineata chupa-dente - 3 b  x 

Conopophaga 

melanops 

cuspidor-de-máscara-

preta 
- 3 a,b 

 
x 

RHINOCRYPTIDAE       

MERULAXIS ATER entufado - 3 a,b  x 

Scytalopus speluncae tapaculo-do-espinhaço - 3 b  x 

SCLERURIDAE       

Sclerurus scansor vira-folha - 3 a,b  x 

DENDROCOLAPTIDA

E 
    

 
 

Sittasomus 

griseicapillus 
arapaçu-verde - 3 - 

 
x 

Dendrocolaptes 

platyrostris 
arapaçu-grande - 3 - 

 
x 

Lepidocolaptes 

falcinellus 

arapaçu-escamado-do-

sul 
- 3 a,b 

 
x 

FURNARIIDAE       

Furnarius rufus joão-de-barro au/vi - -   

Synallaxis ruficapilla pichororé - 3 b  x 

Synallaxis spixi joão-teneném - 3 -   

Cranioleuca pallida arredio-pálido - 3 a,b  x 

Anabacerthia 

amaurotis 
limpa-folha-miúdo - 3 a,b 

 
x 

Philydor lichtensteini limpa-folha-ocráceo - 3 a,b  x 

Philydor atricapillus limpa-folha-coroado - 3 a,b  x 
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Classificação 

Taxonômica 
Nome Comum Identificação 

Registro 

secundário 
Status 

Status 

SP 

Espécie 

Florestal 

Philydor rufum limpa-folha-de-testa-baia - 3 -  x 

Lochmias nematura joão-porca - 3 a  x 

TYRANNIDAE       

Mionectes rufiventris 
abre-asa-de-cabeça-

cinza 
- 3 a,b 

 
x 

Leptopogon 

amaurocephalus 
cabeçudo - 3 - 

 
x 

Todirostrum 

poliocephalum 
teque-teque au/vi 3 b 

 
- 

Elaenia flavogaster 
guaracava-de-barriga-

amarela 
vi/au 3,4 - 

 
- 

Camptostoma 

obsoletum 
risadinha vi/au 3 - 

 
- 

Serpophaga 

subcristata 
alegrinho - 3 - 

 
- 

Tolmomyias 

sulphurescens 

bico-chato-de-orelha-

preta 
- 3 - 

 
x 

Tolmomyias 

flaviventris 
bico-chato-amarelo au/vi - - 

 
x 

Platyrinchus 

mystaceus 
patinho - 3 - 

 
x 

Myiophobus fasciatus filipe - 3 -  - 

Myiobius barbatus assanhadinho - 3 a  x 

Lathrotriccus euleri enferrujado - 3 -  x 

Cnemotriccus fuscatus guaracavuçu - 3 -  x 

Contopus cinereus papa-moscas-cinzento - 3 -  - 

Knipolegus nigerrimus 
maria-preta-de-garganta-

vermelha 
- 3 b 

 
- 

Fluvicola nengeta lavadeira-mascarada vi/au 3 -  - 

Arundinicola 

leucocephala 
freirinha - 3 - 

 
- 

Machetornis rixosa suiriri-cavaleiro vi/au 3 -  - 

Legatus leucophaius bem-te-vi-pirata - 3 -  x 

Myiozetetes similis 
bentevizinho-de-

penacho-vermelho 
vi/au 3,4 - 

 
- 

Pitangus sulphuratus bem-te-vi au/vi 1,3,4 -  - 

Myiodynastes 

maculatus 
bem-te-vi-rajado - 3,4 - 

 
x 

Megarynchus pitanguá neinei au/vi 3,4 -  x 

Empidonomus varius peitica - 3,4 -  x 

Tyrannus 

melancholicus 
suiriri vi/au 1,3,4 - 

 
- 

Tyrannus savana tesourinha vi/au 3,4 -  - 

Sirystes sibilator gritador - 3 -  x 

Myiarchus swainsoni irré - 3,4 -  x 

Myiarchus ferox maria-cavaleira au/vi 3 -  - 
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Classificação 

Taxonômica 
Nome Comum Identificação 

Registro 

secundário 
Status 

Status 

SP 

Espécie 

Florestal 

Attila rufus capitão-de-saíra au/vi 1,3 b  x 

COTINGIDAE       

Carpornis cucullata corocochó - 3 a,b  x 

Procnias nudicollis araponga - 1,3 a,b,f VU x 

Lipaugus lanioides tropeiro-da-serra - 3 a,b VU x 

Pyroderus scutatus pavó - 2 a,b,f VU x 

PIPRIDAE       

Neopelma aurifrons fruxu-baiano - 3 -  x 

Piprites chloris papinho-amarelo - 3 a  x 

Manacus manacus rendeira - 3 -  x 

Chiroxiphia caudata tangará au/vi 3 b  x 

TITYRIDAE       

Schiffornis virescens flautim - 3 b  x 

Laniisoma elegans chibante - 3,4 a VU x 

Tityra cayana 
anambé-branco-de-rabo-

preto 
- 3 - 

 
x 

Pachyramphus 

polychopterus 
caneleiro-preto - 3 - 

 
x 

VIREONIDAE       

Cyclarhis gujanensis pitiguari - 3 -  x 

Vireo olivaceus juruviara au/vi 3 -  x 

HIRUNDINIDAE       

Pygochelidon 

cyanoleuca 

andorinha-pequena-de-

casa 
vi/au - - 

 
- 

Stelgidopteryx ruficollis andorinha-serradora vi 3 -  - 

Progne tapera andorinha-do-campo vi 3 -  - 

Progne chalybea 
andorinha-doméstica-

grande 
- 3 - 

 
- 

Tachycineta 

leucorrhoa 

andorinha-de-sobre-

branco 
vi/au - - 

 
- 

TROGLODYTIDAE       

Troglodytes musculus corruíra vi/au 3 -  - 

Cantorchilus 

longirostris 

garrinchão-de-bico-

grande 
- 3 - 

 
x 

TURDIDAE       

Turdus flavipes sabiá-una - 1,3,4 f  x 

Turdus rufiventris sabiá-laranjeira vi/au 1,3 e,f  - 

Turdus leucomelas sabiá-barranco vi/au 4 e,f  x 

Turdus 

amaurochalinus 
sabiá-poca vi/au 1,3 e,f 

 
- 

Turdus albicollis sabiá-coleira - 1,3,4 e,f  x 

MIMIDAE       

Mimus saturninus sabiá-do-campo vi/au - -  - 

MOTACILLIDAE       

Anthus lutescens caminheiro-zumbidor - 3 -  - 
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Classificação 

Taxonômica 
Nome Comum Identificação 

Registro 

secundário 
Status 

Status 

SP 

Espécie 

Florestal 

COEREBIDAE       

Coereba flaveola cambacica vi/au 3,4 -  - 

THRAUPIDAE       

Saltator fuliginosus pimentão - 3 b,f  x 

Saltator similis trinca-ferro-verdadeiro - 3,4 f  x 

Orthogonys 

chloricterus 
catirumbava - 3 b 

 
x 

Thlypopsis sordida saí-canário - 1,3,4 -  - 

Trichothraupis 

melanops 
tiê-de-topete - 3 - 

 
x 

Tachyphonus 

coronatus 
tiê-preto au/vi 3,4 b 

 
x 

Ramphocelus bresilius tiê-sangue - 1,4 b  - 

Thraupis sayaca sanhaçu-cinzento vi/au 3,4 -  - 

Thraupis cyanoptera 
sanhaçu-de-encontro-

azul 
- 3,4 b 

 
x 

Thraupis ornata 
sanhaçu-de-encontro-

amarelo 
- 3,4 b 

 
x 

Thraupis palmarum sanhaçu-do-coqueiro vi/au 3,4 -  - 

Pipraeidea melanonota saíra-viúva - 3,4 -  x 

Tangara seledon saíra-sete-cores vi/au 3,4 b  x 

Tangara cyanocephala saíra-militar - 1,3,4 b  x 

Tangara cayana saíra-amarela vi/au - -  - 

Tangara peruviana saíra-sapucaia - 3,4 b EN - 

Dacnis cayana saí-azul vi/au 3,4 -  x 

Hemithraupis 

ruficapilla 
saíra-ferrugem - 3 b 

 
- 

EMBERIZIDAE        

Zonotrichia capensis tico-tico vi/au 3 -  - 

Ammodramus 

humeralis 
tico-tico-do-campo vi/au - - 

 
- 

Haplospiza unicolor cigarra-bambu - 3 b  x 

Sicalis flaveola 
canário-da-terra-

verdadeiro 
au/vi 1,3 f 

 
- 

Volatinia jacarina tiziu au/vi 3 -  - 

Sporophila frontalis pixoxó - 1,3 b,d,f CR x 

Sporophila 

caerulescens 
coleirinho au/vi 1,3 f 

 
- 

Sporophila angolensis curió - 3 f VU - 

CARDINALIDAE       

Habia rubica tiê-do-mato-grosso - 3 a  x 

Cyanoloxia brissonii azulão - 3 f VU x 

PARULIDAE       

Parula pitiayumi mariquita au/vi 3 -  x 

Geothlypis 

aequinoctialis 
pia-cobra - 3 - 

 
- 
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Classificação 

Taxonômica 
Nome Comum Identificação 

Registro 

secundário 
Status 

Status 

SP 

Espécie 

Florestal 

Basileuterus 

culicivorus 
pula-pula - 3 - 

 
x 

Phaeothlypis rivularis pula-pula-ribeirinho - 3 -  x 

ICTERIDAE       

Cacicus haemorrhous guaxe au/vi - -  x 

Gnorimopsar chopi graúna au/vi 3 f  - 

Molothrus bonariensis vira-bosta au/vi 3 -  - 

FRINGILLIDAE       

Euphonia chlorotica fim-fim au/vi 3,4 -  x 

Euphonia pectoralis ferro-velho - 3,4 b  x 

ESTRILDIDAE       

Estrilda astrild bico-de-lacre vi/au 3 f  - 

PASSERIDAE       

Passer domesticus pardal vi/au 3 -  - 

Legenda: Identificação – vi = registro visual, au = registro auditivo;  
Registro secundário: 1 = Gobbo (2007), 2 = Simões (2005), 3 = Olmos (1996), 4 = Guix (2007);  
Status: a = Espécie indicadora da qualidade ambiental, b = Espécie endêmica da Mata Atlântica, d = espécie 
presente no Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção (MMA, 2008), e = Espécie cinegética 
(caça), f = Espécie capturada para cativeiro;  
Status SP = status da espécie conforme Decreto Estadual 56.031/10 (VU=Vulnerável; CR=Criticamente em perigo; 
EN=E perigo); Espécie florestal segundo Stotz et al. (1996) combinado a Sick (1997). 

 

Na área de estudo do empreendimento foi possível observar algumas espécies em 

atividade reprodutiva (Figura 5.3.2-27). 

  

Figura 5.3.2-27 Aves em atividade reprodutiva registradas na área de estudo do empreendimento: a) 
sanhaçu-cinzento (Thraupis sayaca) alimentando sua prole, registrado no perímetro 
urbano de Ilhabela na coordenada UTM 462799/7366953; b) indivíduo adulto e filhote 
de pardal (Passer domesticus) registrado na Praia Grande, São Sebastião, na 
coordenada UTM 45855/7365269 (Autor: Bourscheid, 2010). 

A B 
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De acordo com a lista das espécies de aves inventariadas, elaborada (dados primários 

e secundários), 66 espécies são endêmicas da Mata Atlântica e ocorrem na região 

(Tabela 5.3.2-8). No entanto, apenas oito destas foram detectadas em campo 

(Aramides saracura, Amazona farinosa, Picumnus temminckii, Todirostrum 

poliocephalum, Attila rufus, Chiroxiphia caudata, Tachyphonus coronatus e Tangara 

seledon). As aves consideradas como bioindicadoras foram representadas por 34 

espécies, sendo que apenas uma (Pyrrhura frontalis) teve seu registro confirmado em 

campo. Estas espécies estão associadas aos centros de endemismos encontrados ao 

longo do bioma Mata Atlântica, que faz dessa região uma das mais importantes do 

ponto de vista ornitológico de todo o mundo (CRACRAFT, 1985; HAFFER, 1974, 

1985; MITTERMEIER, 1988). 

Correlacionando as espécies compiladas para a região do empreendimento com as 

listas estadual e nacional de espécies da fauna ameaçadas de extinção, um total de 

19 táxons encontra-se ameaçado (Tabela 5.3.2-9). 

 

Tabela 5.3.2-9 Lista das espécies de aves ameaçadas de extinção registradas com base em dados 
secundários. 

Classificação Taxonômica Registro secundário 

Tinamus solitarius 2, 3 

Aburria jacutinga 1,2,3 

Leucopternis lacernulatus 2 

Leucopternis polionotus 3 

Spizaetus tyrannus 1 

Spizaetus melanoleucus 3 

Fulica armillata 3 

Touit surdus 3 

Pionopsitta pileata 3 

Myrmotherula minor 3 

Carpornis cucullata 3 

Procnias nudicollis 1,3 

Lipaugus lanioides 3 

Pyroderus scutatus 2 
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Classificação Taxonômica Registro secundário 

Laniisoma elegans 3 

Tangara peruviana 3 

Sporophila frontalis 1,3 

Sporophila angolensis 3 

Cyanoloxia brissonii 3 

Registro secundário: 1 = Gobbo (2007); 2 = Simões (2005); 3 = Olmos (1996). 

 

Apesar do elevado número de espécies ameaçadas, nenhuma destas foi detectada 

em campo durante os trabalhos de diagnóstico da avifauna. A não detecção destas 

espécies pode ser pelo fato de apresentarem raridade natural e ocuparem ambientes 

florestais (como sugerido por ANTUNES et al., 2006; LARANJEIRAS, 2008; 

FERREIRA et al. 2009; SIMON, 2000). Além disso, necessitam de um maior esforço 

de amostragem para serem detectadas, sendo que em muitos casos só são 

detectadas em encontros fortuitos ou levantamentos realizados em longo prazo.  

Quatorze espécies são consideradas cinegéticas (sofrem pressão de caça), e destas, 

sete foram registradas em campo (Columbina talpacoti, Patagioenas picazuro, 

Patagioenas cayennensis, Leptotila verreauxi, Turdus rufiventris, Turdus leucomelas e 

Turdus amaurochalinus). Outras 19 espécies sofrem pressão de captura para o 

cativeiro, destas, nove foram registradas em campo (Pyrrhura frontalis, Forpus 

xanthopterygius, Amazona farinosa, Amazona amazonica, Turdus rufiventris, Sicalis 

flaveola, Sporophila caerulescens, Gnorimopsar chopi e Estrilda astrild).   Quatro 

espécies podem ser consideradas exóticas (alóctones) à avifauna da Mata Atlantica 

(Patagioenas picazuro, Fluvicola nengeta, Estrilda astrild e Passer domesticus), 

algumas por apresentarem um alto potencial de colonização de novos ambientes e 

outras por que foram introduzidas pelo homem em algum momento histórico (para 

maiores detalhes ver SICK, 1997). Essas espécies se favorecem pelo avanço do 

desflorestamento, visto que são, em sua maioria, espécies generalistas que habitam 

ambientes descampados e bordas de matas, estabelecendo-se com facilidade em 

pomares e áreas com vegetação esparça. 
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Nas Figura 5.3.2-28 a Figura 5.3.2-39 são apresentadas algumas espécies 

comumente observadas na área de estudo. 

 

 

Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.3.2-28 Garça-branca-pequena (Egretta 
thula) registrada na praia de 
Porto Grande em São Sebastião, 
na coordenada UTM 459334/ 
7368537. 

 

 

Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.3.2-29 Savacu (Nycticorax nycticorax) 
registrado em Ilhabela, na 
coordenada UTM 462790/ 
7366790. 

 

Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.3.2-30 Bando de urubus (Coragyps 
atratus) registrado na Praia do 
Araça em São Sebastião, na 
coordenada UTM 458399/ 
7366507. 

 

Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.3.2-31 Caracará (Caracara plancus) 
registrado na praia de Porto 
Grande em São Sebastião, na 
coordenada UTM 459334/ 
7368537. 
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Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.3.2-32 Pombo-doméstico (Columba livia) 
registrado no perímetro urbano de 
São Sebastião, na coordenada 
UTM 459246/ 7367484 . 

 

Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.3.2-33 Quero-quero (Vanelus chilensis) 
registrado na praia de Porto 
Grande em São Sebastião, na 
coordenada UTM 459334/ 
7368537. 

 

Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.3.2-34 Rolinha-roxa (Columbina 
talpacoti) registrada no perímetro 
urbano de Ilhabela, na 
coordenada UTM 
462622/7366560. 

 

Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.3.2-35 Andorinha-pequena-de-casa 
(Pygochelidon cyanoleuca) 
registrada na Praia do Perequê, 
Ilhabela, na coordenada UTM 
462620/ 7366593. 
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Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.3.2-36 Suiriri-cavaleiro (Machetornis 
rixosa) registrado na Praia 
Grande, São Sebastião, na 
coordenada UTM 45855/7365269 
. 

 

Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.3.2-37 Sanhaçu-do-coqueiro (Thraupis 
palmarum) registrado na Praia 
Grande, São Sebastião, na 
coordenada UTM 45855/7365269. 

 

Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.3.2-38 Tiê-sangue (Ramphocelus 
bresilius) registrado na Praia do 
Araça em São Sebastião, na 
coordenada UTM 458399/ 7366507. 

 

Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.3.2-39 Canário-da-terra (Sicalis flaveola) 
registrado na Praia do Perequê, 
Ilhabela, na coordenada UTM 
462620/ 7366593 . 

 

CONSIDERAÇÕES 

A baixa riqueza de espécies especialistas e o grande número de espécies generalistas 

encontradas devem-se ao fato de a área de estudo apresentar uma estrutura vegetal 
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pobre e antropizada, nas quais as áreas florestadas foram substituídas por 

aglomerados urbanos que avançam em direção ao Canal de São Sebastião, às 

encostas da Serra do Mar e de Ilhabela, até o limites das Unidades de Conservação. 

Dessa forma, há quase total ausência de áreas de vegetação florestal contínua que 

ofereçam habitats adequados ao estabelecimento de populações com hábitos 

florestais. A ausência de tais hábitats impede o estabelecimento de sítios reprodutivos 

de espécies especialistas que muitas vezes são expulsas por espécies generalistas e 

deixam de ocorrer mesmo em áreas com menor perturbação. A avifauna está 

representada por elementos sinantrópicos, ou seja, espécies com um maior poder de 

dispersão associado aos centros urbanos, como por exemplo, pombos-domésticos 

(Columba livia) e pardais (Passer domesticus), cuja densidade populacional em São 

Sebastião é elevadíssima. Tais espécies são mais resistentes à descaracterização da 

vegetação natural, podendo muitas destas independer de áreas florestadas. 

Portanto, devido à atual configuração da paisagem local, pode-se afirmar que a 

avifauna original das florestas de baixada e encosta da região foi substituída por 

espécies oportunistas, com uma maior plasticidade na absorção de impactos 

antrópicos e capazes de ocupar tanto ambientes abertos e urbanizados como bordas 

de matas localizadas nas regiões limítrofes dos Parques da Serra do Mar e de 

Ilhabela.  

No entanto, o fato de existirem áreas vizinhas bem conservadas e também áreas 

legalmente protegidas, como unidades de conservação garante que muitas espécies 

de relevante interesse ecológico continuem existindo em áreas mais afastadas do 

empreendimento.  

 

Mastofauna 

Na área de estudo do empreendimento, não foram obtidos registros diretos e indiretos 

da mastofauna durante as atividades de campo. Em entrevistas informais com 

moradores destas áreas, os mesmos relatam que no passado ainda era possível 
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registrar a presença de mamíferos (Tabela 5.3.2-10), porém atualmente os registros 

são raros e normalmente ocorrem em áreas de difícil acesso, longe da zona 

urbanizada. 

A ausência de registros de mamíferos para a área do empreendimento pode ser 

explicada pelo estado de degradação ambiental destas áreas, totalmente 

antropizadas, fazendo parte das zonas urbanas de São Sebastião e Ilhabela. 

Com relação aos dados bibliográficos, não foram encontrados trabalhos realizados na 

área de estudo, sendo que os poucos registros encontrados são de áreas próximas, 

no entorno. Mesmo assim, estes dados foram considerados, em função da capacidade 

de deslocamento das diversas espécies de mamíferos. Assim sendo, para a região do 

entorno da área de estudo foram registradas 13 espécies de mamíferos, distribuídas 

em nove famílias (Tabela 5.3.2-10). Verifica-se que esta comunidade encontra-se 

totalmente descaracterizada, mesmo assim, cinco espécies encontram-se listadas 

como ameaçadas a nível estadual e/ou nacional segundo Decreto Nº 56.031/2010 

(Cuniculus paca, Cebus nigritus, Phyllomys thomasi, Leopardus tigrinus e L. pardalis). 

 

Tabela 5.3.2-10 Espécies de mamíferos terrestres com ocorrência registrada para Ilhabela e São 
Sebastião. 

Família 
Espécie 

Nome comum 
Ilhabela 

(ilha) 

São 
Sebastião 

(continente) 

Órgão/ 
Status 

Fonte 

CAVIIDAE      
Cuniculus paca paca X  D.E./NT 1,6,7 
Hydrochoeris 
hydrochaeris 

capivara X   1,6,7 

Cavia aperea preá  X  8 
CEBIDAE      
Cebus nigritus macaco-prego X  D.E./NT 1,4,7 
CRICETIDAE      
Oligorizomys sp. rato-do-mato  X  8 
DASYPOIDAE      
Dasypus novemcinctus tatu-galinha X X  1,6,8 
DASYPROCTIDAE      
Dasyprocta sp. cotia X   7 
DIDELPHYDAE      

Didelphis aurita 
gambá-de-orelha-
preta 

 X  8 

ECHIMYDAE      
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Família 
Espécie 

Nome comum 
Ilhabela 

(ilha) 

São 
Sebastião 

(continente) 

Órgão/ 
Status 

Fonte 

Phyllomys thomasi rato-da-árvore X  
D.E./EN, 

IBAMA/EP 
4,5,7 

FELIDAE      
Leopardus sp. gato-do-mato X   1 

Leopardus tigrinus 
gato-do-mato-
pequeno 

X  
D.E/VU 

IBAMA/VU 
2,3 

Leopardus pardalis jaguatirica X  
D.R./VU 

IBAMA/VU 
2,3,4,6,7 

SCIURIDAE      
Sciurus aestuans serelepe X   1,4,7 
Legenda: 1= Koester-Gobbo (2007); 2= Olmos (1994); 3= São Paulo (1998); 4= Petrobras/FUNDESPA (2004); 5= 
São Paulo (2008); 6= entrevista com moradores; 7= Simões (2005); 8= CDSS/CPEA (2009); IBAMA (2003) - EP= 
em perigo, VU=vulnerável; D.E.= Decreto Estadual 53.494/08 - NT= quase ameaçada, EN= em perigo, VU= 
vulnerável). 

 

CONSIDERAÇÕES 

Os representantes da mastofauna são bons indicadores do estado de conservação em 

que um sistema biológico se encontra (CERQUEIRA et al., 1995; SOULÉ; WILCOX, 

1980). Algumas características deste grupo como diversificação trófica, locomotora, 

necessidade de grandes áreas de vida e sistemática razoavelmente resolvida fazem 

dos mamíferos um grupo especialmente útil para inventários faunísticos. Os 

mamíferos, devido à sua diversidade de espécies, grande diversificação de formas, 

coexistência de muitas espécies similares e facilidade de serem amostrados, são 

geralmente utilizados para o estudo da importância das variáveis ambientais sobre a 

riqueza e abundância de espécies (CERQUEIRA et al., 1993) e para estudos de 

ecologia de comunidade (MORRIS et al., 1989 apud CERQUEIRA et al., 1993). Os 

mamíferos representam um grupo bastante destacado no conjunto das comunidades 

faunísticas, através das modalidades e funções ecológicas que as espécies 

desempenham, nos diversos ecossistemas em que interagem (EMMONS; FEER, 

1990). 

A ausência de registros de mamíferos durante as amostragens deste estudo indicam a 

descaracterização da mastofauna nestas áreas. A área de estudo do empreendimento 

ocorre em zonas urbanas dos municípios de São Sebastião e Ilhabela, as quais não 
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apresentam mais condições de abrigar maior diversidade de representantes da 

mastofauna. Nas regiões do entorno destas áreas é possível que haja a ocorrência de 

uma comunidade de mamíferos melhor estruturada, principalmente nas unidades de 

conservação e áreas de difícil acesso para atividades antrópicas (CDSS/CPEA, 2009; 

PETROBRAS/FUNDESPA, 2004; KOESTER-GOBBO, 2007; OLMOS, 1994; SÃO 

PAULO, 1998; SIMÕES, 2005; SÃO PAULO, 2008). 

 

 

 

5.3.2.3.2 Vertebrados Marinhos 

Quelônios Marinhos 

Das sete espécies de tartarugas marinhas no mundo, cinco são encontradas no Brasil: 

tartaruga-de-couro ou gigante (Dermochelys coriacea Linnaeus, 1758), tartaruga-

cabeçuda ou mestiça (Caretta caretta Linnaeus, 1758), tartaruga-oliva (Lepidochelys 

olivacea Escholtz, 1829), tartaruga-de-pente, verdadeira ou legítima (Eretmochelys 

imbricata Linnaeus, 1766) e tartaruga-verde ou aruanã (Chelonia mydas Linnaeus, 

1758) (MARCOVALDI; MARCOVALDI, 1999). 

As tartarugas marinhas possuem uma dieta diversificada utilizando diversos ambientes 

e nichos para alimentação (BIANCO et al., 1959; BJORNDAL, 1997). Na fase adulta, 

Dermochelys coriacea é um predador obrigatório de medusas e outros organismos 

planctônicos e gelatinosos. Chelonia mydas é caracterizada pela herbivoria na vida 

adulta. Eretmochelys imbricata é onívora, alimentando-se principalmente de corais. 

Lepidochelys olivacea alimenta-se basicamente de crustáceos decápodas 

(HENDRIKSON, 1980). Finalmente, Caretta caretta apresenta hábitos carnívoros 

durante toda a vida (MÁRQUEZ, 1990). 

A dinâmica reprodutiva dos quelônios marinhos é bastante complexa. O 

acasalamento, com fecundação interna, ocorre no oceano, em águas profundas ou 
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costeiras, muitas vezes próximas às áreas de desova. A desova ocorre geralmente em 

praias desertas e normalmente as fêmeas esperam o anoitecer, pois o calor da areia, 

durante o dia, dificulta a postura. Logo após a postura, a fêmea volta para o mar. O 

calor da areia é responsável pelo desenvolvimento dos embriões dentro dos ovos. A 

determinação do sexo dos filhotes depende da temperatura de incubação: 

temperaturas altas (acima de 30 ºC) produzem mais fêmeas; temperaturas mais 

baixas (abaixo de 29 ºC) produzem mais machos. O nascimento dos filhotes ocorre 

após um período de incubação que varia entre 45 e 60 dias, dependendo do calor do 

sol. Os filhotes emergem em conjunto, retirando a areia, até alcançarem a superfície 

do ninho e, imediatamente, correrem em grupo para o mar (TAMAR, 2010). 

As tartarugas marinhas são conhecidas como os maiores migradores, pois as áreas 

de alimentação e nidificação estão freqüentemente separadas (POUGH et al., 1993). 

Por percorrerem grandes distâncias entre essas áreas, em certas épocas são 

encontradas em águas costeiras para exercer essas atividades, além de outras como 

descanso e limpeza (PETITET; MEURER, 2007). 

De acordo com Gallo et al. (2000) o Litoral Norte do Estado de São Paulo é 

caracterizado por um grande número de pequenas praias intercaladas por amplos 

costões rochosos, sendo reconhecido como importante área de alimentação e refúgio 

de tartarugas marinhas. As ilhas marinhas desta região caracterizam-se como 

extensões destes ambientes, sendo que lajes e matacões submersos são utilizadas 

por tartarugas marinhas, como áreas de pastoreio, onde se alimentam basicamente de 

algas (FAO 1990; SAZIMA; SAZIMA 1983). 

De um modo geral, todas as espécies correm risco de extinção diante das alterações 

ambientais provocadas pelas atividades desenvolvidas pelo homem (CENERINO, 

2000). Além disto, o homem também contribui através da caça e coleta de ovos, pesca 

incidental, sombreamento, iluminação artificial, trânsito de veículos, poluição, e 

doenças (TAMAR, 2010). 
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Neste estudo, através da utilização do método de transectos aquáticos não foram 

obtidos registros de quelônios marinhos, durante o período amostrado. 

Por outro lado, através do método de pontos fixos foram obtidos 11 registros, todos da 

espécie Chelonia mydas, cujas coordenadas aproximadas, a partir destes pontos fixos 

estão indicadas na Tabela 5.3.2-11, sendo nove registros obtidos em São Sebastião e 

dois registros em Ilhabela (Figura 5.3.2-40 e Figura 5.3.2-41). 

Os indivíduos de C. mydas alimentam-se de algas que ocorrem nos matacões 

submersos junto às margens do Canal de São Sebastião, tanto na parte continental 

(São Sebastião) como na ilha (Ilhabela). Em geral são animais solitários, podendo ser 

encontrados em agregações nas áreas de alimentação (FAO, 1990). Alimentam-se 

basicamente durante o dia (FAO, 1990; Sazima; Sazima, 1983), repousando à noite 

nos costões rochosos. 

 

Tabela 5.3.2-11 Coordenadas aproximadas dos registros de ocorrência de Chelonia mydas no Canal de 
São Sebastião, a partir de pontos fixos. 

Data 
Coordenada 

(UTM 23K) 
Quantidade Local 

09/01/2010 

459480 7367762 4 São Sebastião 

459486 7367722 2 São Sebastião 

459508 7367683 1 São Sebastião 

459469 7367801 1 São Sebastião 

459475 7367777 1 São Sebastião 

10/01/2010 
463378 7370368 1 Ilhabela 

463487 7370404 1 Ilhabela 
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Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.3.2-40 Chelonia mydas no Canal de São 
Sebastião. UTM 
459480/7367762. 

 

Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.3.2-41 Chelonia mydas no Canal de São 
Sebastião. UTM 
463487/7370404. 

 

A partir de entrevistas com pescadores e moradores, foram citadas ocorrências, no 

Canal de São Sebastião, das espécies C. mydas e Eretmochelys imbricata (Figura 

5.3.3-41). E segundo dados bibliográficos referentes a trabalhos realizados nestas 

áreas (CDSS/CPEA, 2009; MENOCCHI, 2002; SALGADO, 1994), foram registradas, 

além destas, mais duas espécies: Caretta caretta e Dermochelys coriaceae (Figura 

5.3.2-41). 

 

Tabela 5.3.2-12 Espécies de quelônios com ocorrência registrada para o Canal de São Sebastião. 

Família/Espécie Nome comum Órgão/Status Fonte 

CHELONIIDAE    

Chelonia mydas tartaruga-verde 
D.E./VU; 

IBAMA/VU 
1,2,4 

Caretta caretta tartaruga-cabeçuda 
D.E./VU; 

IBAMA/VU 
3 

Eretmochelys imbricata tartaruga-de-pente 
D.E./E.N. 

IBAMA/VU 
2 

DERMOCHELYIDAE    

Dermochelys coriaceae tartaruga-de-couro 
D.E./CR; 

IBAMA VU 
4 

Legenda: 1= Salgado (1994); 2= Bourscheid (avistamento e/ou entrevista); 3= Menocchi (2002); 4= CDSS/CPEA 
(2009); D.E.= Decreto Estadual 56.031/2010 - EN= em perigo; VU= vulnerável; CR= criticamente em perigo; IBAMA 
(2003) - EN= em perigo; VU= vulnerável. 
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CONSIDERAÇÕES 

A presença de representantes de quatro espécies de quelônios marinhos no Canal de 

São Sebastião é significativa. Nessa região, essas espécies utilizam a área 

basicamente para alimentação. Nesse sentido, atenta-se ao fato de que quelônios 

marinhos são particularmente sensíveis a alterações ambientais (BARGHINI; 

MEDEIRO, 2006; COELHO, 2005; JACOBUCCI et al., 2006; MELO et al., 2010). E 

todas as espécies de tartarugas marinhas registradas no Canal de São Sebastião 

encontram-se sobre ameaça de extinção. Tanto a nível estadual (Decreto Estadual 

nº56.031/2010), como nacional (IBAMA, 2003), as espécies Chelonia mydas e Caretta 

caretta encontram-se em estado de vulnerabillidade. Ainda segundo IBAMA (2003) as 

espécie Eretmochelis imbricata e Dermochelys coriaceae também encontram-se em 

situação de vulnerabilidade, no entanto conforme o Decreto Estadual, apresentam-se 

em perigo e criticamente em risco, respectivamente. De acordo com este Decreto, a 

situação de vulnerabilidade representa espécies que apresentam alto risco de extinção 

a médio prazo. Em perigo, espécies com risco muito alto de extinção na natureza. E 

criticamente em risco, espécies com risco extremamente alto de extinção na natureza 

em futuro muito próximo. Todas essas ameaças, segundo o mesmo decreto, ocorrem 

em função, principalmente, à situação decorrente de profundas alterações ambientais 

ou de alta redução populacional ou, ainda, de intensa diminuição da área de 

distribuição do táxon em questão. 

Nesse sentido, a poluição e o desenvolvimento urbano desenfreado em regiões 

costeiras têm promovido significativa diminuição das populações de quelônios 

marinhos (FREITAS, 2003). Um dos poluentes que impõem risco às populações de 

quelônios marinhos é o lixo lançado no litoral. Dentre a infinidade de materiais 

descartados, se destacam sacos plásticos, tampinhas de garrafa, redes de pesca, 

pedaços de vidro, além de uma infinidade de outros poluentes (MELO et al., 2010). 

Estes resíduos podem ser confundidos com alimentos e consumidos pelas tartarugas 

marinhas, podendo provocar, entre outros, a morte de indivíduos jovens e adultos. 
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Outra grande ameaça a esses animais refere-se à contaminação das praias e mares 

com materiais tóxicos de diversas origens, entre eles o petróleo (FREITAS, 2003). A 

ingestão do óleo é uma séria ameaça aos quelônios marinhos, já que estes comem 

indiscriminadamente qualquer material que tenham um tamanho apropriado, como 

bolas de piche, por exemplo. Em contato com a pele o óleo pode causar inflamações e 

destruição dos tecidos. Internamente, a ingestão do óleo pode causar mudanças na 

composição sanguínea, inflamações, inanição, pneumonia, hemorragia pulmonar, 

danos na superfície de absorção dos intestinos, degeneração de fígado, rins e 

glândulas adrenais (NOAA, 2003). Os efeitos incluem aumento na mortalidade e 

defeitos no desenvolvimento de embriões, mortalidade direta em filhotes, juvenis e 

adultos e impactos negativos devido ao contato do óleo com a pele ou contaminação 

do sangue, sistema digestivo, sistema imunológico, glândulas de sal, entre outros 

(NEGRÃO, 2009). 

 

Avifauna Marinha 

As aves marinhas constituem um grupo muito diversificado de espécies que se 

adaptaram com grande eficiência ao meio marinho. Essas adaptações lhes permitiram 

aproveitar os recursos que até esse momento eram inacessíveis para as aves 

(BRANCO, 2004). Retiram do mar os recursos necessários para sua sobrevivência. 

Em relação à diversidade avifaunística global, aproximadamente 268 espécies 

apresentam hábitos marinhos, o que corresponde a 3% do total de espécies de aves 

existentes (SICK, 1997).  

Ao final de cinco dias de observações, foram registradas em campo seis espécies de 

aves marinhas (Figura 5.3.2-42). Estes registros foram complementados com mais 

duas espécies descritas para o litoral de São Paulo, mas que não foram observadas 

em campo (Tabela 5.3.2-13). 
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Figura 5.3.2-42 Curva do coletor para as espécies de aves marinhas registradas no Canal 
de São Sebastião em janeiro de 2010. 

 

Tabela 5.3.2-13 Relação das aves marinhas encontradas no Canal de São Sebastião, São Paulo. 

Classificação 

Taxonômica 
Nome comum 

Registro primário 

(tipo) 

Registro 

secundário 
Status 

Status 

SP 
Obs. 

DIOMEDEIDAE       

Thalassarche 

melanophris 

albatroz-de-

sobrancelha-

negra 

vi 2 AM VU 

Mi(V

S) 

 

SULIDAE       

Sula leucogaster atobá-pardo vi 1   Re 

PHALACROCORAC

IDAE    
  

 

Phalacrocorax 

brasilianus biguá vi - 
  

Re 

FREGATIDAE       

Fregata magnificens tesourão vi 1   Re 

LARIDAE       

Larus dominicanus gaivotão vi 1   Re 

STERNIDAE       

Sterna Hirundinacea  trinta-réis-de- - 1  NT Re 
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Classificação 

Taxonômica 
Nome comum 

Registro primário 

(tipo) 

Registro 

secundário 
Status 

Status 

SP 
Obs. 

bico-vermelho 

Thalasseus 

sandvicensis 

trinta-réis-de-

bando 
vi/au 1  VU Re 

Thalasseus 

maximus  
trinta-réis-real - 1,2 AM VU Re 

Legenda: Registro Primário – vi = contato visual, au = contato auditivo; Registro Secundário – 1 = Campos et al. 

(2004), 2 = MMA (2008);   
Status: AM = espécie Ameaçada de Extinção segundo MMA (2008) e IUCN (2009), Status SP: VU= Vulnerável 

conforme Decreto Estadual 56.031/10; NT= Espécie quase ameaçada conforme Decreto Estadual 56.031/10.   
Observações: MI (VS) = espécie migratória sazonal oriunda do sul do continente, Re = Espécie residente com 

evidências de reprodução no país disponíveis. 

 

Dentre as espécies de aves marinhas consideradas neste diagnóstico, nenhuma pode 

ser considerada endêmica para a região. No entanto, sete das oito espécies 

encontradas são residentes do Brasil (apresentam indícios de reprodução no país).  

De maneira geral, as aves marinhas apresentam interesse científico, devido tanto às 

suas características reprodutivas quanto aos seus sítios de reprodução e rotas 

migratórias.  

Quanto às espécies ameaçadas de extinção, segundo a Red List of Threatened 

Species (IUCN, 2009), o albatroz-de-sobrancelha (Thalassarche melanophrys) é 

considerado como espécie ―Em Perigo‖. Já na Lista Nacional de Espécies Ameaçadas 

de Extinção e seu respectivo Livro Vermelho (MMA, 2003; 2008) esta espécie consta 

como ―Vulnerável‖, e de acordo com o Decreto Estadual 56.031/10 esta espécie é 

considerada Vulnerável para o Estado de São Paulo. Esta espécie é um albatroz que, 

quando adulto, é branco com asas negras e tem o característico bico alaranjado com a 

ponta avermelhada. Há uma evidente faixa ocular escura, que é compartilhada com 

outras espécies do gênero Thalassarche. Os juvenis, quando deixam o ninho, 

possuem uma faixa peitoral amarronzada e o bico negro, que depois se torna 

amarronzado, com a ponta enegrecida. A envergadura máxima é de 2,5 m. Após seu 

período reprodutivo realizado em ilhas no limite entre o Atlântico e o Pacífico, 

executam movimentos migratórios ao longo da costa leste sul-americana até o 
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Nordeste do Brasil (Maranhão). O maior número de detecção desta espécie acontece 

ao sul do Rio de Janeiro (Cabo Frio), sugerindo que essas aves se deslocam para o 

norte, talvez acompanhando a corrente das Malvinas até a Convergência Subtropical, 

e de lá, a língua de águas frias e ricas que se forma sobre a plataforma continental 

brasileira durante o inverno (OLMOS, 2008). No Canal de São Sebastião apenas um 

indivíduo foi visualizado voando próximo à marina de Ilhabela (coordenadas UTM 

464097/7371381). 

Já o trinta-réis-real (Thalasseus maximus), o maior dos trinta-réis que ocorrem no 

Brasil, é considerado ameaçado de extinção pela Lista Nacional de espécies 

ameaçadas e de acordo com o Decreto Estadual 56.031/10 esta espécie é 

considerada Vulnerável para o Estado de São Paulo. Forma colônias reprodutivas 

muito densas e mistas com outras espécies de trinta-réis, o que constitui uma 

estratégia para evitar a predação, principalmente por gaivotas do gênero Larus 

(CAMPOS et al. 2004; EFE, 2004; NEVES et al. 2006). Estas aves são bastante 

sensíveis durante a nidificação, podendo abandonar a colônia quando minimamente 

perturbadas. No Brasil, o período reprodutivo vai de junho a dezembro. A espécie não 

constrói ninhos elaborados, depositando um único ovo – raramente dois – em 

pequenas depressões rasas na areia ou diretamente na rocha. Os ninhos localizados 

na periferia da colônia têm alta taxa de predação. Os filhotes são nidífugos, deixando 

os ninhos para juntar-se às creches localizadas na periferia das colônias. Há 

diferenças quanto ao tempo de entrada na creche, possivelmente relacionadas a 

distúrbios na colônia, sobretudo os relativos à interferência humana. No Brasil, 

ocorrem bandos de trinta-réis provenientes das colônias brasileiras, argentinas, 

uruguaias e, possivelmente, da América Central e do Norte (na região Norte do Brasil) 

(CAMPOS et al. 2004; EFE, 2004; NEVES et al. 2006). Nas ilhas de São Paulo, 

associam-se com T. sandvicensis e com o trinta-réis-de-bico-vermelho (Sterna 

hirundinacea) (CAMPOS et al. 2004; EFE, 2004; NEVES et al. 2006). Nas principais 

ilhas onde há reprodução – Laje dos Trinta-réis e Ilha dos Amigos (no arquipélago dos 

Alcatrazes), e lajes de Santos e da Conceição – foram registrados cerca de 370 pares 
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reprodutivos. O primeiro registro de atividade reprodutiva de trinta-reis no Brasil é de 

1993, no Parque Estadual Marinho da Laje de Santos, em São Paulo. Atualmente, há 

registros confirmados de ocorrência da espécie em todos os Estados costeiros 

brasileiros, à exceção de Alagoas (MOHR et al. 2008). Durante os trabalhos de campo 

não foram visualizados espécimes de Thalasseus maximus nas áreas de estudo, 

sendo a espécie registrada somente a partir de dados secundários que indicam a 

região de Ilhabela e São Sebastião como sua área de ocorrência (CAMPOS et al. 

2004). 

Ao longo dos trabalhos de campo foi detectada uma alta densidade de tesourão 

(Fregata magnificens) que podem ser observadas principalmente ao amanhecer e ao 

entardecer sobrevoando a área da entorno do Píer do Terminal de São Sebastião, no 

Canal de São Sebastião. Estas são aves marinhas habitantes das ilhas oceânicas 

tropicais. Possuem coloração geral preta, asas extremamente longas, estreitas e 

angulosas. Alimentam-se de pequenos peixes que sobem à superfície, onde são 

capturados com o bico em vôos rasantes. É freqüente a pirataria aérea sobre atobás, 

gaivotas e trinta-réis. 

Durante os transectos realizados com barco foi observado um total de seis indivíduos 

de atobá-pardo (Sula leucogaster). Essa ave marinha possui vasta distribuição, sendo 

do porte de gaivota (± 75 cm), com asas mais compridas e estreitas, cauda cuneiforme 

e grandes membranas natatórias. O bico é pontudo e serrilhado e não apresenta 

narinas externas, exceto nos embriões. Os atobás são excelentes mergulhadores, 

atingindo até 20 m de profundidade. Sua dieta consiste em uma variedade de presas 

como peixes e lulas.  

Foram ainda observados dois indivíduos de gaivotão (Larus dominicanus), ave que 

atinge os 58 cm de comprimento, sendo uma das maiores gaivotas do Brasil (SICK, 

1997). Apresenta uma dieta generalista e oportunista, sendo capaz de utilizar vários 

habitats, diferentes presas, bem como a explotação de fontes antrópicas (GIACCARDI 

et al. 1997). Possui uma ampla distribuição geográfica no hemisfério sul, ocorrendo no 

Atlântico desde o Estado do Espírito Santo (Brasil) até a Terra do Fogo (Argentina), 
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Ilhas Malvinas, Geórgia do Sul, Sandwich do Sul, Orcadas do Sul e Shetland do Sul, 

bem como no litoral pacífico da América do Sul, África e Nova Zelândia. Os registros 

ocorreram próximos à praia do Perequê em Ilhabela (coordenada UTM 

462332/7366716) bem próximo ao local onde está proposta a Ampliação do Píer do 

Terminal de São Sebastião (coordenada UTM 460926/7367811).  

Um grande bando (± 30 indivíduos) de trinta-réis-de-bando (Thalasseus sandvicensis) 

foi observado durante os trabalhos de campo. Essa espécie de Laridae é grande e 

possui bico amarelo, e nidifica desde as pequenas Antilhas até a Patagônia, sendo 

comum da Bahia ao Rio Grande do Sul. De acordo com o Decreto Estadual 56.031/10 

esta espécie é considerada Vulnerável para o Estado de São Paulo. Um pequeno 

bando foi observado próximo à marina de Ilhabela (coordenadas UTM 

464097/7371381). 

A Figura 5.3.2-43 a Figura 5.3.2-48, a seguir, ilustram uma parcela da riqueza de 

aves marinhas encontrada na área de estudo do empreendimento. 

 

 

Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.3.2-43 Exemplar macho de tesourão 
(Fregata magnificens). 

 

Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.3.2-44 Exemplar fêmea de tesourão 
(Fregata magnificens). 
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Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.3.2-45 Biguá (Phalacrocorax brasilianus). 

 

Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.3.2-46 Indivíduo de atobá-pardo (Sula 
leucogaster). 

 

Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.3.2-47 Trinta-reis-de-bando (Thalasseus 
sandvicensis). 

 

Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.3.2-48 Albatroz-de-sombracelhas 
(Thalassarche melanophrys). 

CONSIDERAÇÕES 

O Brasil possui o mais extenso litoral inter e subtropical do mundo, com cerca de 

8.000 km de costa. Apesar dessa extensão, da presença de vários estuários, inúmeras 

ilhas costeiras e das seis ilhas ou arquipélagos oceânicos, o mar brasileiro é 

considerado pobre em aves marinhas em conseqüência da baixa produtividade das 

águas tropicais (SICK, 1997). Pode-se encontrar mais de 130 espécies distribuídas 

entre aves costeiras e marinhas (VOOREN; BRUSQUE, 1999), destas, a grande 

maioria é composta por espécies migratórias procedentes do hemisfério norte, entre 

os meses de setembro a maio, e do extremo meridional, entre maio a agosto 

(BRANCO, 2000). 
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As espécies marinhas estão adaptadas a diferentes graus de dependência ao mar, 

sendo algumas costeiras e outras essencialmente oceânicas ou pelágicas, e 

apresentam formas e hábitos variados. Ocupam importante posição de consumidoras 

nas cadeias tróficas estuarinas e oceânicas. Além disso, ecossistemas costeiros 

contribuem com inúmeros recursos para a manutenção de comunidades de aves 

terrestres e aquáticas. Devido às características ecológicas das espécies encontradas 

por este diagnóstico, em sua maioria espécies marinhas/insulares que buscam seu 

alimento em mar aberto e que eventualmente adentram penínsulas e canais como o 

de São Sebastião em busca de sítios de alimentação, é possível que o Píer do 

Terminal de São Sebastião possa oferecer um estrato para algumas dessas aves, em 

especial espécies de trinta-réis (Sterna e Thalasseus) e para o biguá (Phalacrocorax 

brasilianus), que podem utilizar as estruturas do píer como local de pouso, descanso e 

nidificação.  Neste sentido Campos et al. (2004) destacam a situação inusitada que 

ocorre no TASSE, onde centenas ou milhares de indivíduos de Sterna spp., 

principalmente de junho a novembro, descansam à noite ou pescam sob a forte 

iluminação de mercúrio, sendo que utilizam os dutos sobre o píer e as saliências das 

bases das pilastras como poleiros, onde também procriam. Esta aglomeração é mais 

intensa nos meses de setembro a novembro. Funcionários do TASSE informaram que 

este fenômeno ocorre pelo menos desde 1990. Em novembro de 2001 foram contadas 

2.500 aves pousadas nos dutos. Já em CAMPOS et al. (2005) há o relato da 

ocorrência de indivíduos de Sterna hirundinacea, S. eurygnatha, S. hirundo, S. 

trudeauri, S. maxima, Larus dominicanus e Sula leucogaster, tendo os pesquisadores 

recapturado neste trabalho indivíduos anilhados em São Paulo, Espírito Santo e 

Estados Unidos.    Neste sentido, a presença destas aves pode ser considerada como 

indicadora de qualidade ambiental, já que, conforme NEVES et al (2006),  

“ É fato conhecido que as aves são boas indicadoras da presença de 

cardumes e da saúde dos ecossistemas, pois mudanças na suas 

dietas são um reflexo da presença/ausência de presas‖.  
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Todavia, a utilização destas estruturas pelas aves, conforme ponderado por CAMPOS 

et al. (2004), é indicativa de que seus locais de pouso tradicionais em praias e 

estuários foram perturbados 

 

Mamiferos Marinhos 

As três ordens pertencentes a este grupo são: Cetacea, Sirenia e Carnivora. A ordem 

Cetacea é composta pelas baleias, golfinhos e botos. Os representantes brasileiros da 

ordem Sirenia são apenas o peixe-boi marinho (Trichechus manatus) e o peixe-boi-

amazônico (Trichechus inunguis) (IBAMA 2001). Os lobos-marinhos, leões-marinhos e 

focas são agrupados na sub-ordem Pinnipedia, já os ursos, lontras e ariranhas fazem 

parte da sub-ordem Fissipedia. Essas duas sub-ordens compõem os mamíferos 

marinhos representantes da ordem Carnivora. Todos os mamíferos marinhos têm 

adaptações que os permitem viver em águas marinhas ou continentais, sendo que 

alguns permanecem no ambiente aquático a vida inteira, como os cetáceos e os 

sirênios, enquanto os demais utilizam este ambiente apenas para fins de alimentação 

e movimento, buscando ambientes terrestres para descansar, reproduzir e mudar a 

pelagem (JEFFERSON et al., 1993).   Pelo menos oito misticetos (baleias com 

barbatanas) e 44 odontocetos (botos e golfinhos com dentes) ocorrem em águas 

jurisdicionais brasileiras (CHIARELLO et al., 2008). Entretanto, durante as atividades 

de campo não foi registrada a presença de mamíferos marinhos na área de estudo do 

empreendimento, com as metodologias utilizadas (transectos e pontos fixos). Esta 

falta de registros já era esperada, isto porque algumas espécies são sazonais como os 

misticetos, ou então porque a maioria dos cetáceos é difícil de ser detectada e por isso 

demandam um esforço amostral de longo prazo, que não era objeto deste estudo.  De 

acordo com o método de compilação de listas, foram contabilizadas no estado de São 

Paulo 29 espécies de cetáceos, pertencentes a oito famílias (Tabela 5.3.2-14). Esta 

parcela corresponde a quase metade das espécies de cetáceos ocorrentes no Brasil 

(54 espécies segundo CHIARELLO et al., 2008). Esta grande riqueza de espécies de 
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cetáceos evidencia a importância que o litoral paulista tem para a conservação desses 

organismos no cenário brasileiro.  

 

Tabela 5.3.2-14 - Espécies de mamíferos marinhos com ocorrência registrada para litoral de São Paulo. 

Família/Espécie Nome comum Fonte 

BALAENOPTERIDAE   

Balaenoptera physalus baleia-fin 26 

Balaenoptera borealis baleia-sei 24 

Balaenoptera edeni baleia-de-bryde 17, 21, 23 

Balaenoptera acutorostrata baleia-minke-anã 4, 21, 23 

Balaenoptera bonaerensis baleia-minke-antártica  

Balaenoptera musculus baleia-azul 25 

Megaptera novaeangliae baleia-jubarte 6, 9, 21, 23 

BALAENIDAE   

Eubalaena australis baleia-franca-austral 9,12, 21 

PHYSETERIDAE   

Physeter macrocephalus cachalote 10, 23, 24 

KOGIIDAE   

Kogia breviceps cachalote-pigmeu 1,8 

Kogia simus cachalote-anão 1,8 

ZIPHIIDAE   

Berardius arnuxii baleia-bicuda-de-gervais 16 

DELPHINIDAE   

Mesoplodon mirus baleia-bicuda-de-true 20 

Mesoplodon europaeus baleia-bicuda 31 

Orcinus orca orca 19, 21, 22, 23, 29 

Feresa attenuata orca-pigméia 7 

Globicephala macrorhynchus baleia-piloto-de-peitorais-longas 2 

Delphinus capensis golfinho-comum-de-rostro-longo 14 

Steno bredanensis golfinho-de-dentes-rugosos 21, 23 

Tursiops truncatus golfinho-nariz-de-garrafa 5, 21, 23 

Stenella frontalis golfinho-pintado-do-atlântico 21, 23 

Stenella coeruleoalba golfinho-listrado 13 

Stenella longirostris golfinho-rotador 18, 30 
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Família/Espécie Nome comum Fonte 

Lissodelphis peronii golfinho-de-peron 3 

Sotalia guianensis boto-cinza 1,9,11, 21, 23 

Pontoporia blainvillei toninha 1, 15, 21, 23,28 

PHOCIDAE   

Mirounga sp. elefante-marinho 32 

Lobodon carcinophagus foca-caranguejeira 34 

OTARIIDAE   

Arctocephalus sp lobo-marinho 33 

1=Geise e Borobia (1987); 2=Schmiegelow e Paiva-Filho (1989); 3=Weil et al. (1995); 4=Zerbini et al. (1996); 
5=Santos (1997); 6=Siciliano (1997);  7=Zerbini e Santos (1997); 8=Munoz-Hincapie et al. (1998); 9=Santos e 
Siciliano (1998); 10=Ramos et al. (2001); 11=Santos et al. (2001a); 12=Santos et al. (2001b); 13=Rosas et al. 
(2002); 14=Santos et al. (2002a); 15=Santos et al. (2002b); 16=Siciliano e Santos (2003); 17=Siciliano et al. (2004); 
18=Moreno et al. (2005); 19=Santos e Netto (2005); 20=www.terraemar.org/sos; 21=Souza e Begossi (2007); 
22=Spring (2007); 23=D.E.(Decreto Estadual 56.031/10);  24= Rocha et al. (2008); 25=Secchi et al. (2008); 26= 
Moreno et al. (2008); 27=Ramos et al. (2008); 28=Santos et al. (2009a); 29=Santos et al. (2009b); 30=Santos e Ditt 
(no prelo);31= Santos et al. (2003); 32=Estadão(2002); 33=Imprensa Livre (1993); 34=Lodi et al. (2005). 

 

Cabe ressaltar que as espécies registradas no litoral paulista têm possibilidade de 

ocorrer também no Canal de São Sebastião, uma vez que as espécies listadas 

possuem grande capacidade de deslocamento e por existir conectividade estrutural do 

habitat entre o Canal de São Sebastião e o Oceano Atlântico. Porém, a ocorrência das 

espécies no Canal de São Sebastião depende de outros fatores relacionados à 

conectividade funcional do ambiente, tais como integridade do habitat, presença de 

perturbação antrópica (e.g. tráfego de embarcações, redes de pesca), presença de 

espécies competidoras ou predadores, além de fatores físico-químicos do ambiente. 

A lista de espécies registradas para a área de estudo do empreendimento apresenta 

11 espécies de cetáceos (Figura 5.3.2-49 e Figura 5.3.2-50), distribuídos em três 

famílias, além de três espécies de pinípedes, representantes de duas famílias distintas 

(Tabela 5.3.2-15), totalizando 14 espécies. Dos cetáceos registrados para essa área 

de estudo, três encontram-se nacionalmente ameaçados de extinção: Eubalaena 

australis e Pontoporia blainvillei estão listados na categoria ―em perigo‖, enquanto 

Megaptera novaeangliae encontra-se listada na categoria ―vulnerável‖ (MACHADO et 

al., 2008). Outras sete espécies das famílias Balaenidae, Balaenopteridae e 
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Delphinidae são enquadradas como ―dados deficientes‖ em nível nacional (Tabela 

5.3.2-15) (MACHADO et al., 2008). Em nível estadual, segundo o Decreto Estadual 

56.031/10, apenas P. blainvillei está ameaçado de extinção na categoria ―em perigo‖ e 

Sotalia guianensis está classificada como ―quase ameaçada‖. Além disso, oito 

espécies estão com ―dados insuficientes‖, portanto necessitam mais estudos para se 

esclarecer o estado de conservação. Todas as espécies da Tabela 5.3.2-15 

encontram-se listadas nos apêndices I ou II da CITES. 

Os registros de pinípedes são extremamente raros, isto porque a ocorrência 

compreende zonas de clima temperado, sub-temperado, sub-polar e polar. Portanto os 

registros destas três espécies no Canal de São Sebastião são esporádicos, de 

indivíduos solitários, que provavelmente foram trazidos por correntes marinhas.  

A seguir serão descritas informações biológicas e ecológicas das espécies que 

requerem atenção especial neste estudo. Os critérios de escolha das espécies foram: 

Estarem ameaçadas de extinção em nível nacional e/ou estadual 

Potencialidade de residência na área de estudo do empreendimento, por terem sido 

registrados em todas as estações do ano no litoral norte paulista (SOUZA, 2007).  
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Fonte: modificado de Souza, 2007 

Figura 5.3.2-49. Mapa de ocorrência de cetáceos na região do litoral norte de São Paulo, segundo os 
registros do Projeto SOS Mamíferos Marinhos. Ea: Eubalaena australis; Be: 
Balaenoptera edeni; Mn: Megaptera novaeangliae; Oo: Orcinus orca; Tt: Tursiops 
trucatus; Sb: Steno brandensis; Dsp: Delphinus sp.; Sf: Stenella frontalis; Sg: Sotalia 
guianensis; Pb: Pontoporia blainvillei. 

Canal de São  

Sebastião 
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Fonte: Souza, 2007 

Figura 5.3.2-50. Distribuição de S. guianensis na região de São Sebastião e Ilhabela de acordo 
com os relatos de pescadores (pontos pretos) e registros do Projeto SOS 
Mamíferos Marinhos (triângulos pretos). 

 

Tabela 5.3.2-15 - Espécies de mamíferos marinhos com ocorrência registrada para a área de estudo do 
empreendimento. 

Família/Espécie Nome comum 

Estado de Conservação 

Fonte CITES 

(apêndices) 

Lista 

Verm.BR
*
 

Dec. Estad 

SP
**
 

BALAENIDAE      

Eubalaena australis baleia-franca-austral I EN DD 1,5,9 

BALAENOPTERIDAE      

Balaenoptera 

acutorostrata 
baleia-minke I DD DD 1 

Balaenoptera edeni baleia-de-bryde I DD DD 1 

Megaptera novaeangliae baleia-jubarte I VU DD 1 

DELPHINIDAE      

Milha 

náutica 
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Família/Espécie Nome comum 

Estado de Conservação 

Fonte CITES 

(apêndices) 

Lista 

Verm.BR
*
 

Dec. Estad 

SP
**
 

Orcinus orca orca  DD DD 
1,4,6,

7 

Steno bredanesis golfinho-de-dentes-rugosos II DD DD 1 

Tursiops trucatus golfinho-nariz-de-garrafa II DD DD 1 

Delphinus sp. Golfinho comum  DD - 2 

Stenella frontalis 
golfinho-pintado-do-

atlântico 
II DD DD 1 

Sotalia guianensis boto-cinza I - NT 1 

Pontoporia blainvillei toninha II EN EN 1 

PHOCIDAE      

Mirounga sp. elefante-marinho II - - 7 

Lobodon carcinophagus foca-caranguejeira    8 

OTARIIDAE      

Arctocephalus sp. lobo-marinho  II - - 3 

Legenda: 1= Souza (2007); 2= Folha (1995); 3= Imprensa Livre (1993); 4= Moura et al. (2003); 5= Santos et al. 
(2001); 6= Diário (2002); 7= Estadão (2002); 8= Lodi et al. (2005); 9= Spring (2007); *Machado et al. (2008) - VU= 
vulnerável, EN= em perigo, DD= deficiente de dados; **D.E.= Decreto Estadual 56.031/10 - NT= quase ameaçada, 
EN= em perigo, DD= deficiente de dados. 

 

Pontoporia blainvillei (toninha) 

Dos cetáceos registrados no Canal de São Sebastião, a toninha (Pontoporia blainvillei) 

(Figura 5.3.2-51) é a espécie mais ameaçada, classificada como ―em perigo‖ nos 

níveis estadual e nacional, além de constar no apêndice II da CITES.  Segundo Souza 

(2007) a espécie tem ocorrência em todos os meses do ano no litoral norte paulista. A 

toninha possui comportamento tímido, por isso são raros os avistamentos. No entanto, 

são freqüentes os registros de acidentes com redes de pesca e encalhes nas praias 

do Canal de São Sebastião (SOUZA, 2007), sugerindo, desta maneira, uma grande 

potencialidade da espécie ser residente.   A toninha é um cetáceo endêmico do 

Atlântico Sul Ocidental que ocorre desde a Argentina (CRESPO et al., 1998) até o 

Brasil, no estado do Espírito Santo (MOREIRA; SICILIANO, 1991). Dados 

morfológicos sugerem a existência de pelo menos duas formas de toninhas, sendo 

uma forma de maior tamanho no sul de sua distribuição, e outra de menor tamanho ao 
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norte (PINEDO, 1991). Baseado em estudos genéticos, morfológicos, parasitológicos 

e de diversos parâmetros populacionais, hoje é aceito que a espécie pode ser dividida 

em pelo menos quatro estoques de manejo: um na Argentina, outro no Uruguai e Rio 

Grande do Sul, o terceiro entre Santa Catarina até o norte de São Paulo, e o último 

nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo (PINNEDO, 1991; SECCHI et al., 

1998). Em média, os machos podem chegar a 1,63 m de comprimento e as fêmeas a 

1,77 m, com peso máximo de 34 kg. Esses animais geralmente vivem em pequenos 

grupos com cerca de cinco indivíduos (JEFFERSON et al., 1993). Segundo Di 

Beneditto e Ramos (2004), em estudo feito no litoral fluminense com o conteúdo 

estomacal de 89 indivíduos de P. blainvillei, foi encontrada a presença de Teleosteos 

em 95% da amostras, sendo todas as espécies neríticas e 55% destas associadas a 

áreas estuarinas. A toninha aparenta uma preferência por presas de pequeno porte de 

Stellifer sp., Anchoa filifera, Pellona harroweri e Isopisthus parvipinnis, o que corrobora 

os resultados de outros estudos (BASSOI, 1997; OTT, 1994). Também foram 

constatadas outras presas, tais como cefalópodes em 66% das amostras, sendo 

identificadas as espécies Loligo sanpaulensis, Loligo plei e Lolliguncula brevis (DI 

BENEDITTO; RAMOS, 2004). 

 

 

Fonte: Souza; Begossi, 2007 apud Projeto SOS Mamíferos Marinhos  
Foto: Shirley Souza 

Figura 5.3.2-51 - Toninha (Pontoporia blainvillei) fêmea capturada incidentalmente por redes de pesca 
em São Sebastião. 
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Aparentemente a espécie se reproduz durante o ano inteiro sem apresentar padrão 

sazonal (DI BENEDITTO; RAMOS, 2004). Porém, a população de toninhas do sul do 

Brasil apresenta época reprodutiva marcada durante a primavera e o verão 

(DANILEWICZ et al., 2000; PINEDO et al., 1989). 

As toninhas frequentam principalmente águas salobras e escuras próximas a costa 

para evitar predadores (MATSUURA, 1986; SANTOS et al., 2002c apud EMÍLSSON, 

1961). Outros estudos de interação com a pesca também indicam a preferência por 

águas costeiras (CORCUERA et al., 1994; PRADERI et al., 1989; SECCHI et al., 

1997; SICILIANO; SANTOS, 1994).  

A espécie é afetada negativamente pela pesca através da captura acidental e 

posterior óbito por afogamento, ao longo de toda a área de distribuição (CORCUERA 

et al., 1994; PINEDO, 1994; PRADERI et al., 1989; SECCHI et al., 1997; SICILIANO; 

SANTOS, 1994). Segundo Júnior (2009), esta é a principal ameaça à espécie. De 

acordo com o estudo de Di Beneditto e Ramos (2004), 75% das capturas acidentais 

ocorreram a 10 milhas náuticas da costa fluminense a uma profundidade de 30 m. 

Essa relação de proximidade entre a captura de toninhas próxima a costa também foi 

encontrada no sul do Brasil, Uruguai e Argentina (CORCUERA et al., 1994; PRADERI 

et al., 1989; SECCHI et al., 1997). Outro fator a se destacar é a grande freqüência de 

captura acidental de indivíduos jovens não só em São Paulo, mas em toda a área de 

distribuição da espécie (ROSAS, 2000; SANTOS et al., 2002). As estimativas de 

captura de toninhas pela pesca revelam altos números que variam entre 564 a 1889 e 

são considerados insustentáveis pelos especialistas (OTT et al. 2002; SECCHI et al. 

2002) 

O lixo no mar é mais um fator de ameaça para as toninhas. Segundo Pinedo (1982), 

os cetáceos podem confundir pedaços de plásticos com alimento, sendo que já foram 

encontrados tais objetos no estômago de toninhas. 
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Por fim, as toninhas também são suscetíveis a acidentes com embarcações náuticas 

motorizadas. Santos et al. (2002c) registraram um caso envolvendo uma toninha 

juvenil que apresentava ferimentos causados pelas hélices do motor de lancha. 

As recomendações para a conservação da espécie feita por Júnior (2009) em nível 

estadual são:  

“redução do esforço de pesca; modificações nas redes e práticas 

pesqueiras; criação e implementação de áreas marinhas protegidas; 

uso de alarmes acústicos em redes; aumento no número de estudos 

visando estimar a abundância e outros parâmetros populacionais de 

estoques provenientes de áreas de maior impacto”. 

 

Eubalaena australis (baleia-franca-austral) 

A baleia franca merece destaque, pois, além de estar ameaçada de extinção em nível 

nacional na categoria ―em perigo‖, registrou-se a espécie na área de estudo do 

empreendimento. A espécie não é residente por se tratar de uma espécie migradora. 

No entanto, estão presentes no litoral norte de São Paulo durante a época reprodutiva 

principalmente nos meses de julho, agosto e setembro (SOUZA, 2007). Apesar de 

muitos estudos realizados na região sul do Brasil, pouco se sabe sobre a espécie na 

região sudeste. Existem apenas registros oportunísticos, em sua maioria de fêmeas 

com infantes e de adultos solitários, a partir dos quais se infere que a espécie utilize a 

área como ―berçário‖ (SANTOS et al., 2001b). Em 6 de julho de 1996 um macho de 

aproximadamente 4 metros foi registrado no Canal de São Sebastião (23°49‘S, 

45°24‘W , SANTOS et al., 2001b).  

A espécie pode alcançar 17 metros de comprimento, sendo que as fêmeas costumam 

ser maiores, e podem atingir até 100 toneladas de peso (JEFFERSON et al., 1993). A 

distribuição compreende os oceanos do hemisfério sul aproximadamente entre 20°S 

até 55°S, mas já foram observadas até o paralelo 63°S. A dieta é basicamente 

composta por krill e copépodos (JEFFERSON et al, 1993).  



 

Relatório Ambiental Preliminar 

Ampliação do Píer Petroleiro 

Terminal Aquaviário de São Sebastião 

Rev.: 00 

Página 169 de 404 

Data: 15-09-2011 

Cap.5.3.Meio Biótico  

 

____________________________________________________________________________________________ 

Diagnóstico do Meio Biótico                                                                                                        169 de 404 

 

As francas são migradoras, passam o outono e o inverno próximas ao litoral sudeste 

da América do Sul, sul do continente Africano e Austrália onde ocorre o período 

reprodutivo; enquanto na primavera e no verão a espécie migra para as altas latitudes 

para áreas de alimentação (SANTOS, 2001b). Antes bastante abundante no litoral 

brasileiro, a espécie sofreu com a caça indiscriminada desde a época do Brasil-

Colônia até meados da década de 1970, o que resultou num declínio populacional em 

10% da população original (PALAZZO; CARTER, 1983), que é estimada em 7.500 

indivíduos (IWC, 2001). Após acordos internacionais e leis brasileiras específicas para 

a proteção das baleias, a população lentamente se recupera de séculos de exploração 

(CAMARA; PALAZZO JR., 1986; PINEDO, 1984). Desde então a população vem se 

recuperando a uma taxa de 14% ao ano (GROCH, 2005). Segundo censos aéreos 

lineares feitos pelo Projeto Baleia Jubarte, até 1998, foram identificadas 63 indivíduos 

através de fotos. 

A distribuição da espécie no Brasil originalmente se estendia do Rio Grande do Sul até 

a Bahia, porém atualmente a população remanescente encontra-se na costa centro-

sul de Santa Catarina (PALAZZO, 1998; SIMÕES-LOPES et al., 1992). 

As baleias-francas são afetadas por alterações no hábitat e já foram documentadas 

interações negativas de baleias-francas com embarcações de grande e médio porte 

motorizadas na África do Sul e na América do Sul (PALAZZO JR., 2005; PALAZZO 

JR. et al., 1999). O barulho provocado pelos motores pode estressar e afugentar as 

baleias das áreas de reprodução, momento em que se dedicam exclusivamente a parir 

seus filhotes e amametá-los (PALAZZO JR. et al., 1999). Outro impacto negativo já 

registrado é com a atividade pesqueira. Em Ubatuba – SP foi registrado uma baleia 

nadando com um pedaço de rede enrroscado no corpo e outro indivíduo no Rio de 

Janeiro com um pedaço de rede preso na cabeça (SOUZA, 2007).  

Como estratégia de conservação, Ott et al. (2008) recomendam os seguintes estudos: 

estimativas de abundância e tendências populacionais; avaliação do impacto das 

capturas acidentais e das colisões com embarcações; determinação da estrutura 

populacional, rotas migratórias e áreas de concentração; quantificação do impacto do 



 

Relatório Ambiental Preliminar 

Ampliação do Píer Petroleiro 

Terminal Aquaviário de São Sebastião 

Rev.: 00 

Página 170 de 404 

Data: 15-09-2011 

Cap.5.3.Meio Biótico  

 

____________________________________________________________________________________________ 

Diagnóstico do Meio Biótico                                                                                                        170 de 404 

 

turismo de observação de baleias; determinação dos atuais níveis de contaminantes. 

Também é recomendado introduzir nas cartas náuticas um alerta informando a 

ocorrência da espécie na região costeira durante o período do inverno. 

 

Megaptera novaeangliae (baleia-jubarte) 

A baleia-jubarte está ameaçada de extinção em nível nacional na categoria 

―vulnerável‖ (IBAMA, 2003). Segundo Souza (2007), a espécie foi avistada no Canal 

de São Sebastião, área de estudo do empreendimento, e foram registrados encalhes 

nas praias de Barra Velha, Pitangueiras, Cigarras e Toque-Toque Grande. A jubarte, 

por ser uma espécie migradora, não é residente do Canal de São Sebastião, porém 

está presente no litoral norte paulista nos meses de julho, agosto, outubro, novembro 

e dezembro durante a época reprodutiva (SOUZA, 2007). Durante este período 

indivíduos solitários ou mães com filhotes eventualmente são observados cruzando o 

Canal de São Sebastião (com. pess. Shirley Souza). A espécie se aproxima 

consideravelmente da costa. Durante um estudo populacional no nordeste do Brasil 

93,5% dos avistamentos foram registrados na isóbata 300 m (ZERBINI et al., 2004). 

As baleias-jubartes diferem dos demais balenopterídeos por apresentarem um corpo 

mais robusto e as nadadeiras extremamente longas, cerca de um terço do 

comprimento do corpo, sendo a nadadeira dorsal pequena e concava (JEFFERSON et 

al., 1993). A parte anterior da cabeça tem uma crista única e é coberta por 

calosidades, cada uma contendo um único pêlo sensorial (JEFFERSON et al., 1993). 

As jubartes adultas podem atingir entre 11 e 16 metros de comprimento e pesar até 35 

toneladas. Sua dieta é baseada em krill e pequenos peixes (JEFFERSON et al., 1993). 

Geralmente as jubartes são solitárias, mas podem formar grupos de até 20 indivíduos.  

Historicamente a espécie sofreu com a caça no mundo inteiro, na Antártica e nas 

áreas de reprodução, e estima-se que cerca de 200.000 jubartes foram mortas após o 

século XIX (FINDLAY, 2001). No Brasil a caça começou apartir do século XVI e 

estendeu-se até o século XX (LODI, 1992). Segundo o Bureau of International Whaling 
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Statistics, estima-se que o número de jubartes caçadas seja de 1600 indivíduos, 

porém esse número é subestimado, pois não leva em consideração a caça em mar 

aberto nem a caça da indústria ―moderna‖ entre 1929 a 1946. Este trágico histórico 

causou um acentuado declínio em todas as populações e foi o principal fator que, 

associado a outros tais como poluição química e sonora da água, levou a espécie a 

ser considerada ameaçada de extinção na categoria ―vulnerável‖ pela União 

Internacional pela Conservação da Natureza (IUCN) e pelo livro vermelho (IBAMA, 

2003), além de constar no apêndice I da CITES. 

A distribuição geográfica da espécie compreende todos os grandes oceanos. Essa 

espécie tem uma das maiores rotas migratórias dentre os mamíferos, ocorrendo em 

zonas temperadas e polares no período de alimentação, e em zonas subtropicais e 

tropicais na época reprodutiva, no inverno (STONE, 1990), onde tendem a se 

concentrar próximo a ilhas e bancos de corais (CLAPHAM; MEAD, 1999). A Comissão 

Internacional das Baleias (IWF) reconhece sete populações (A – G) de baleias-

jubartes no hemisfério sul, sendo que a população A, que ocorre em águas brasileiras 

durante o inverno, é a população com menos informações ecológicas (IWC, 1998). As 

jubartes chegam nos primeiros meses para passar o inverno na costa brasileira com o 

objetivo de se reproduzir e terem seus filhotes (MARTINS et al., 2001). De acordo 

ainda com Martins et al. (2001) o pico de abundância das jubartes em Abrolhos ocorre 

em setembro, a partir de outubro e novembro as baleias começam a migração, saindo 

de regiões como o banco de Abrolhos e Cabo Frio (Rio de Janeiro) para a zona de 

alimentação nas altas latitudes (ZERBINI et al., 2006). Os recentes estudos sobre 

distribuição e abundância de jubartes no nordeste do Brasil demonstraram que ao 

longo da costa da Bahia e no Espírito Santo a abundância foi estimada em 2.291 

indivíduos (CV= 0,45 indivíduos) (ANDRIOLO et al., 2003); na porção norte do banco 

de Abrolhos a estimativa foi de 2.393 (CV=0,27 indivíduos) (FREITAS et al., 2004); e 

entre Salvador e Natal, Zerbini et al. (2004) encontram uma abundância estimada em 

628 indivíduos. A população brasileira de baleias-jubartes foi estimada levando em 

consideração os dados citados acima em aproximadamente 4.500 indivíduos em 
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2002, o que corresponde a apenas cerca de 20-25% de seu tamanho original 

(ZERBINI et al., 2004). Os autores inferem que a alta abundância relativa pode ser 

decorrente da reocupação de áreas históricas da espécie. 

Como estratégia de conservação da espécie é citado o monitoramento das seguintes 

atividades antrópicas: interação com a pesca artesanal e comercial; exploração e 

produção de petróleo e gás natural, incluindo o levantamento de dados sísmicos; 

aumento do tráfego de embarcações; fontes de poluição química e sonora no 

ambiente marinho; turismo de observação de baleias (ZERBINI et al., 2008). 

 

Sotalia guianensis (boto-cinza) 

Apesar de não estar ameaçado de extinção, o boto-cinza está classificado 

regionalmente como ―NT‖ ou quase ameaçado (Decreto Estadual 56.031/10). 

Provavelmente a espécie seja residente e a mais comum no Canal de São Sebastião 

(com. pess. Shirley Souza), pois ocorre durante todo o ano, sendo registrados grupos 

de quatro indivíduos, podendo chegar até cem (SOUZA, 2007). Segundo os dados de 

doze anos de pesquisa do projeto SOS Mamíferos Marinhos, foram registrados no 

litoral norte paulista 26 encalhes e 11 avistamentos (SOUZA, 2007). A espécie foi 

registrada em todo canal segundo dados de pescadores e do projeto SOS Mamíferos 

Marinhos (SOUZA, 2007). 

Trata-se de uma espécie de golfinho de ambientes costeiros marinhos. A distribuição 

geográfica da espécie compreende o Atlântico Sub-tropical e Tropical na costa das 

Américas Central e do Sul, sendo o limite sul em Santa Catarina e o limite norte na 

Nicarágua (CARR; BONDE, 2000; SIMÕES-LOPES, 1988). O tamanho dos machos 

adultos varia entre 86 cm a 2 metros de comprimento e das fêmeas entre 1,17 m a 

1,98 m. Essa espécie tem uma longevidade estimada de 21 anos para os machos e 31 

anos para as fêmeas (DI BENEDITTO; RAMOS, 2004). Um estudo com golfinhos no 

sudeste brasileiro constatou que a dieta é baseada, principalmente, em lulas e peixes 

das famílias Sciaenidae, Myctophidae, Engraulidae e Batrachoididae (SOUZA, 2007). 
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De acordo com o estudo do uso de habitat por grupos de Sotalia na Baia de 

Guanabara (Rio de Janeiro), foi observado que estes grupos utilizaram uma área de 

136,9 km2, apresentaram um deslocamento diurno diário entre 3,3 km e 27,2 km e 

freqüentaram águas com profundidades entre 2 e 35 metros (11.63±6.05 m; 

média=12.0 m), sendo que cerca de 70% dos grupos utilizaram águas com 

profundidades entre 5,1 e 15 metros (AZEVEDO et al., 2007). Azevedo et al. (2007) 

concluíram ainda que a espécie tem a sua distribuição afetada pela poluição, uma vez 

que os grupos estudados evitaram as  regiões mais poluídas na Baia de Guanabara. É 

sabido que a interação de S. guianensis com a atividade pesqueira é bastante 

negativa para a espécie e isso já foi registrado em diversos trabalhos ao longo da sua 

distribuição (NERY et al., 2008; SICILIANO et al., 2006; SOUZA, 2007). Segundo 

Siciliano et al (2006), 142 indivíduos foram capturados por redes de pesca na costa 

nordeste do Rio de Janeiro e Souza (2007) registrou 6 capturas em São Paulo (Figura 

5.3.2-52). 

 

 

Fonte: Souza; Begossi, 2007 apud Projeto SOS Mamíferos Marinhos  
Foto: Shirley Souza 

Figura 5.3.2-52 - Macho de boto-cinza (Sotalia guianensis) capturado incidentalmente por redes de 
pesca em São Sebastião. 

 

Estudo comparando diferentes grupos de S. guianensis, do poluído estuário de 

Paranaguá com grupos habitantes do conservado estuário de Cananéia, evidenciou 
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que os indivíduos de Paranaguá apresentaram um aumento na taxa de indivíduos com 

lobomicoses e lesões nodulares de pele, enquanto isso não aconteceu em Cananéia 

(VAN BRESSEN et al., 2009). Portanto, os autores inferem que o surgimento e o 

aumento da taxa de incidência das doenças estão possivelmente associados com a 

contaminação química do ambiente aquático (VAN BRESSEN et al., 2009). Não só a 

contaminação química da água, mas também a presença de lixo afeta a sobrevivência 

da espécie, sendo registrada por Geise e Gomes (1992) a morte por ingestão de 

plástico. 

 

Tursiops truncatus (golfinho-nariz-de-garrafa) 

Esta espécie não se encontra ameaçada de extinção, porém está classificada como 

―dados deficientes‖ tanto em nível nacional (IBAMA, 2003) como estadual (Decreto 

Estadual 56.031/10). A espécie foi recentemente classificada como ―Preocupação 

Menor‖ na última avaliação realizada pela União Mundial para a Conservação da 

Natureza (IUCN, 2008). Segundo Souza (2007), T. truncatus ocorre em quase todos 

os meses do ano no litoral norte de São Paulo, com exceção dos meses de janeiro, 

outubro e novembro. A espécie aparenta ser residente no Canal de São Sebastião 

(com. pess Shirley Souza), considerando registros de acidentes com redes de pesca e 

encalhes (SOUZA, 2007) nesse local. 

O T. truncatus é considerado um golfinho de porte médio, que se diferencia de outras 

espécies por ter corpo robusto, melão proeminente e o rostro curto (truncado) e largo; 

além disso, a nadadeira dorsal é falcada e localiza-se no meio do corpo. A espécie 

tem ampla distribuição, ocorrendo em águas tropicais e temperadas, tanto em regiões 

costeiras como em águas oceânicas associadas a ilhas ou outras feições emergentes 

como atóis (LEATHERWOOD; REEVES, 1983). No Brasil, a espécie ocorre em todo o 

litoral, além de associada a ilhas, arquipélagos e atóis (e.g. CAON; OTT, 2004).  

Apesar de décadas de pesquisa, a sua ampla distribuição geográfica tem dificultado 

os esforços para avaliar o seu estado de conservação em um nível global. Entretanto, 
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muitas populações regionais costeiras vêm sendo impactadas por atividades 

antrópicas, as quais incluem caça, turismo de observação, poluição e sobre-pesca 

(e.g. REEVES et al., 2003). Contudo, o principal problema de conservação dessa e de 

outras espécies de cetáceos é a captura acidental em redes de pesca, especialmente 

em águas costeiras. Este é um problema sério de conservação que já está afetando 

algumas populações regionais no sul do Brasil, onde as populações aparentemente 

são pequenas, apresentam um alto grau de fidelidade às áreas e uma distribuição 

restrita (BERNARDI, 2000; DALLA ROSA, 1999; HOFFMAN, 1997). Apesar disso, 

essas populações podem realizar movimentos inter-populacionais (MÖLLER et al., 

1994), porém a conexão genética entre essas populações ainda é pouco conhecida, o 

que dificulta a implementação de planos adequados de manejo.para a espécie no 

litoral Brasileiro.  

 

Stenella frontalis (golfinho-pintado-do-atlântico) 

A espécie foi classificada como ―Dados Deficientes‖ tanto em nível nacional com 

estadual (IBAMA 2003, Decreto Estadual 56.031/10). Isto revela uma carência de 

estudos com a espécie não só no estado de São Paulo como também no Brasil. A 

espécie foi registrada na região de São Sebastião nas quatro estações do ano com 

exceção dos meses de janeiro e novembro (SOUZA, 2007). Já foram avistados grupos 

com cerca de 50 indivíduos cruzando o canal (com. pess. Shirley Sousa), por isso tem 

potencialidade de ser residente. 

S. frontalis ocorre apenas no oceano Atlântico em águas tropicais e temperadas 

quentes, onde é mais comumente avistado em áreas sobre a plataforma continental, 

apesar de também ser avistado em águas profundas (JEFFERSON et al., 1993). 

Geralmente formam grupos com menos de 50 indivíduos, sendo que grupos costeiros 

tendem a ser menores ainda. Estes golfinhos podem atingir 2,3 m de comprimento e 

143 kg de peso, e são bastante ágeis e velozes para capturar uma grande variedade 

de peixes e lulas que compõe sua dieta. De acordo com estudo ontogenético 
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conduzido nas Bahamas, a razão sexual entre indivíduos senis é desviada para 

fêmeas enquanto para juvenis e adultos é para os machos (HERZING, 1997). O 

mesmo estudo estimou a maturidade sexual das fêmeas entre 8 e 15  anos e a taxa 

anual de natalidade foi em média de 0,08 (HERZING, 1997). Existem registros na 

literatura científica de capturas acidentais por redes de pesca (JEFFERSON et al., 

1993). 

 

Steno bredanensis (golfinho-de-dentes-rugosos) 

A espécie foi classificada como ―Dados Deficientes‖ tanto em nível nacional com 

estadual (IBAMA 2003, Decreto Estadual 56.031/10). Isto revela uma carência de 

estudos com a espécie no estado de São Paulo e no Brasil. Portanto, existe uma falta 

de informações básicas sobre ecologia e comportamento da espécie que são 

necessárias para se estimar o estado de conservação. A espécie foi registrada na 

região de São Sebastião nas quatro estações do ano (SOUZA, 2007) e, portanto, tem 

potencialidade de ser residente. Existem registros na literatura científica de capturas 

acidentais por redes de pesca (JEFFERSON et al., 1993). 

Tem como característica a cabeça em forma de cone, corpo robusto e nadadeiras 

relativamente longas. Seus dentes apresentam sulcos verticais, aparentando serem 

rugas nos dentes, por isso a origem do seu nome popular (JEFFERSON et al., 1993). 

Podem atingir 2,8 m de comprimento e pesar até 150 kg, sendo a sua dieta composta 

por cefalópodes e peixes. Geralmente formam grupos entre 10 a 20 indivíduos, 

podendo apresentar comportamento letárgico e viver associado a outros cetáceos 

(JEFFERSON et al., 1993). A espécie ocorre preferencialmente em águas pelágicas 

tropicais de temperatura quente (LEATHERWOOD; REEVES, 1983), sendo o limite 

austral da espécie no Atlântico Sul é o estado do Rio Grande do Su (OTT; 

DANILEWICZ, 1996). 
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CONSIDERAÇÕES 

Os mamíferos marinhos não ocorrem de maneira aleatória nos oceanos e mares do 

planeta. As correntes oceânicas constituem o principal fator que interfere no seu 

padrão de distribuição (JEFFERSON et al., 1993).  

Influenciada por diversos fatores como direção e intensidade dos ventos e rotação 

terrestre, as correntes carregam consigo toda a biota marinha. As correntes quentes 

no hemisfério norte se movem no sentido horário em direção ao pólo norte, pela costa 

leste do continente, influenciando diretamente na distribuição dos mamíferos marinhos 

de água quente encontrados na região polar.  

Em contraste, no hemisfério sul as correntes frias se movem no sentido anti-horário 

para o norte ao longo da costa oeste do continente. Por consequência, determina a 

ocorrência de mamíferos marinhos de águas frias na região do equador. 

Apesar da ausência de registros durante as amostragens deste trabalho, a presença 

dos mamíferos marinhos, principalmente de cetáceos no Canal de São Sebastião é 

significativa e chega a representar quase metade das espécies registradas para o 

litoral do Estado de São Paulo.  

De maneira geral, as informações da literatura científica para o Canal de São 

Sebastião são, em sua maioria, registros esporádicos da presença das espécies. Não 

foram encontradas publicações científicas para o Canal de São Sebastião de dinâmica 

populacional, comportamento, dieta, ou área de vida.  

A exceção são estudos de etnoecologia, principalmente de interação dos cetáceos 

com a pesca. A maioria destes estudos indica que, principalmente com delfinídeos, há 

uma interação negativa para ambas as partes.  

Além da competição pelo recurso alimentar, seres humanos sofrem danos em seus 

materiais de pesca e os delfinídeos quando não ficam mutilados pelas redes, acabam 

morrendo. Algumas espécies de hábitos costeiros como as toninhas (Pontoporia 

blainvillei) e os botos cinza (Sotalia guianensis) são mais suscetíveis a acidentes com 

redes de pesca, apesar de existirem registros com os demais delfinídeos citados para 
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a área de estudo do empreendimento. Os resultados do monitoramento das capturas 

acidentais no litoral norte fluminense durante 15 anos de pesquisa confirmam essa 

tendência, com registros de 323 ocorrências de captura acidental de toninha e boto-

cinza, contra 21 registros de outras cinco espécies de golfinhos, somados aos 164 

registros de indivíduos que não foram identificadas em nível de espécie (DI 

BENEDITTO et al. 2004).  

Existe, portanto, uma lacuna de conhecimentos importantes para a conservação dos 

cetáceos, como por exemplo, dados de dinâmica populacional, área de vida e 

comportamento. Essa recomendação é muito importante para os cetáceos residentes, 

como os golfinhos, botos e toninha. 

 

5.3.3 Biota Aquática 

5.3.3.1 Área de Estudo 

Para o diagnóstico da biota aquática ocorrente na área de estudo do empreendimento 

Ampliação do Píer do Terminal de São Sebastião, foi considerado o Canal de São 

Sebastião, entre os municípios de São Sebastião e Ilhabela, no Estado de São Paulo. 

O Canal de São Sebastião é delimitado considerando uma linha imaginária traçada 

entre a Ponta do Arpoador e Ponta das Canas, na extremidade norte, e entre a Ponta 

do Toque-Toque e a Ponta da Sela, na extremidade sul.  

Em relação às coordenadas geográficas, o Canal de São Sebastião fica entre as 

latitudes de 23°42‘ e 23°54‘S e entre as longitudes de 45°19‘ e 45°30‘W. 
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Fonte: Bourscheid, 2011. 
Figura 5.3.3-1. Área de estudo do levandamento da biota aquático do Canal de São Sebastião. Detalhe 

em azul mais escuro representa a delimitação do Canal de São Sebastião. 
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5.3.3.2 Metodologia 

5.3.3.2.1 Ictiofauna 

A caracterização da ictiofauna foi feita a partir de dados secundários, tendo em vista a 

existência de trabalhos já publicados sobre a área de estudo. 

Dentre os estudos sobre a ictiofauna do Canal de São Sebastião, é possível citar 

alguns trabalhos utilizados nesse levantamento:  

 Rossi-Wongstchowski et al. (1997): análise a ictiofauna demersal do Canal 

e da Plataforma Interna de São Sebastião; 

 PETROBRAS/FUNDESPA (1999): monitoramento da ictiofauna no Canal 

de São sebastião ao final do outono de 1997 ao final do veraõ de 1989; 

 Muto et al. (2000): análise da comunidade de peixes demersais do Canal 

e Plataforma de São Sebastião; 

 Rossi-Wongtschowski et al. (2008): levantamentos da ictiofauna através 

de arrastos de fundo em cinco pontos do Canal de São Sebastião; 

 CDSS/CPEA (2009): Estudo de Impacto Ambiental Plano Integrado Porto-

Cidade; 

 Gibran (2010): levantamento da ictiofauna com observações 

subaquáticas. 

 

5.3.3.2.2 Comunidade Planctônica 

A caracterização da comunidade planctônica, incluindo fitoplâncton, zooplâncton e 

ictioplâncton foi acessada através de dados secundários, devido à consistência dos 

trabalhos já publicados sobre esse grupo na área de estudo. 

Dentre os estudos sobre a comunidade fitoplanctônica do Canal de São Sebastião, é 

possível citar alguns com maior volume de dados:  

 Gianesella et al. (1999): estudo realizado na área próxima ao Terminal 
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Aquaviário de São Sebastião (TASSE);  

 Brasil-Lima (1996): na primavera de 1991, avaliou o potencial eutrofizante do 

efluente doméstico lançado pelo emissário submarino de São Sebastião;  

 PETROBRAS/FUNDESPA (2004b, 2005, 2009): realizou monitoramento em 

2003, 2005 e 2008 no TASSE;  

 Saldanha-Corrêa e Gianesella (2008): estudaram a produção primária e o 

fitoplâncton ao sul da Ilha de São Sebastião no verão de 1994 e na primavera 

de 1997; e  

 CDSS/CPEA (2009): EIA para a implantação do Plano Integrado Porto-Cidade, 

cujo diagnóstico ambiental abrangeu a coleta de dados primários. 

Com relação à comunidade zooplanctônica do Canal de São Sebastião, vale citar: 

 PETROBRAS/FUNDESPA (2005 e 2008): monitoramento no TASSE;  

 Vega-Peréz (2002): avaliou os efeitos dos efluentes sobre zooplâncton no 

Canal de São Sebastião; 

 Vega-Pérez (2008): 86 amostras realizadas em fevereiro de 1994 e em outubro 

de 1997 na plataforma interna de São Sebastião; 

 Saldanha-Corrêa e Gianesella (2008): análise do microzooplâncton em duas 

estações ao sul do emissário; e 

 CDSS/CPEA (2009): EIA do Plano Integrado Porto-Cidade. 

O estudo do ictioplâncton no Canal de São Sebastião não é muito freqüente. Para este 

grupo, portanto, foram referenciados os estudos de Katsuragawa et al. (2008) que 

estudou a plataforma de São Sebastião em 1994 e 1997, e o EIA do Plano Integrado 

Porto Cidade (CDSS/CPEA, 2009). 

 

 

 

5.3.3.2.3 Comunidade Bentônica 
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A caracterização da comunidade bentônica foi acessada através de dados 

secundários. O estudo dessa comunidade foi dividido entre os diferentes ambientes: 

costões rochosos, praias arenosas e canal de São Sebastião. 

Dentre os estudos sobre a comunidade bentônica do Canal de São Sebastião, é 

possível citar alguns trabalhos utilizados nesse levantamento:  

 Amaral (1998): mapeamento costeiro nos costões rochosos da região Norte do 

Canal de São Sebastião; 

 Milanelli (2003): levantamento de  dados de comunidade bentônica para 17 

costões localizados no Canal de São Sebastião; 

 Souza et al. (1997) comparou a composição e o número de indivíduos das 

espécies presentes nas praias do Canal de São Sebastião; 

 Oliveira (2003) analisou os hidróides de hábito epifítico desta área; 

Omena (1997) realizou um trabalho, com o intuito de analisar os padrões de 

densidade e diversidade das espécies em diferentes tipos de ambientes entremarés; 

 Reis et al. (1996) e Nucci et al. (1997): realizaram estudo na região do Araçá; 

 Rizzo e Amaral (1997) estudaram espécies de poliquetas na região entremarés, 

na praia Engenho d´água; 

 Leite et al. (1996): estudo dos ermitões em cinco praias continentais no Canal 

de São Sebastião; 

 Pires-Vanin et al. (1997): avaliaram a distribuição e a estrutura da macrofauna 

bentônica no Canal de São Sebastião; 

 Pires-Vanin (2001): estudo sobre a megafauna no Canal de São Sebastião; 

 Pires-Vanin et al. (1997) e Muniz e Pires (2000): análise de diferentes aspectos 

da macrofauan no Canal; 

 PETROBRAS/FUNDESPA (2004a): estudo da estrutura das comunidades 

bentônicas na região em frente ao Yatch Clube de Ilhabela; 

 PETROBRAS/FUNDESPA (2005): caracterização da comunidade 
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macrobentônica do infralitoral. 

 

5.3.3.2.4 Carcinofauna 

A identificação e a caracterização da carcinofauna foram realizadas juntamente com a 

avaliação da vegetação de mangue, sendo implantadas parcelas e pontos amostrais 

distribuídos na área de estudo do empreendimento. Nas parcelas amostrais, com área 

de 100 m² (10x10m), foi realizada uma avaliação quantitativa. Após sua delimitação 

(extremidades demarcadas com fita zebrada para facilitar a localização) foram 

lançados, aleatoriamente, cinco quadrats de 1x1 m, com o objetivo de contabilizar as 

tocas existentes. Em cada parcela foram obtidas as coordenadas geográficas com 

auxílio de GPS (Tabela 5.3.3-1). 

No mangue do Canal do Perequê (Ilhabela) e do Outeiro (São Sebastião), em função 

da área reduzida, não foi realizada amostragem quantitativa, apenas qualitativa, onde 

são identificadas as espécies da carcinofauna encontradas (presença/ausência). 

Desta forma, procedeu-se a identificação dos organismos no próprio local de 

amostragem (in situ), com os exemplares identificados permanecendo em seu habitat 

natural. As áreas amostradas são apresentadas no Anexo 5, Mapa 5.3-1- Vegetação e 

Uso e Ocupação do Solo. 
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Tabela 5.3.3-1. Localização dos pontos e parcelas para a amostragem da carcinofauna na região da 
Ampliação do Píer do Terminal de São Sebastião. As coordenadas estão expressas em 
UTM no Datum SAD 69. 

Manguezal Ponto/Parcela Leste Norte 

AVALIAÇÃO QUALITATIVA 

Manguezal do Canal do Perequê (Ilhabela)    PT 1 (Mg1) 462803 7366852 
Resquícios de Manguezal do Canal do Outeiro (São 
Sebastião) 

   PT 1 (Mg2) 459311 7367220 
   PT 2 (Mg3) 459594 7367175 

Manguezal da Barra Velha (Ilhabela) P1 (Mg4) 461708 7365758 

Manguezal do Araçá (São Sebastião) 
P1 (Mg5) 458470 7366490 
P2 (Mg6) 458439 7366496 

Manguezal do Atracadouro da DERSA (São Sebastião) 
P1 (Mg7) 459627 7366970 
P2 (Mg8) 459574 7366963 
P3 (Mg9) 459535 7366960 

 

A classificação das espécies da carcinofauna foi realizada baseando-se em Martin e 

Davis (2001), Schubart et al. (2002) e Ng et al. (2008). 

 

5.3.3.3 Descrição 

5.3.3.3.1 Ictiofauna 

Na costa Sul e Sudeste do Brasil, a estrutura e a dinâmica da ictiofauna demersal da 

plataforma continental vem sendo cada vez mais pesquisada. De acordo com os 

estudos de Vazzoler (1971), Benvegnu-Lé (1978) e Figueiredo (1981), nesta faixa do 

litoral ocorrem espécies com afinidade a regiões tropicais e sub-tropicais. Muitos 

estudos abordam o padrão de distribuição destas espécies e os processos que a 

condicionam (e. g. FACCHINI, 1995; FAGUNDES NETO; GAELZER, 1991; 

HAIMOVICI et al., 1996; MUTO et al., 2000; ROCHA, 1990; ROSSI-

WONGTSCHOWSKI; PAES, 1993; ROSSI-WONGTSCHOWSKI et al., 2008). Destes, 

os estudos de Muto et al. (2000) e Rossi-Wongtschowski et al. (2008) foram realizados 

especificamente na região de São Sebastião. 

A ictiofauna da região do Canal de São Sebastião vem sendo bastante estudada nos 

últimos anos e diferentes metodologias de coleta vem sendo empregadas, sendo mais 

freqüentemente utilizado o arrasto de fundo. 
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Na análise da ictiofauna demersal do Canal e da Plataforma Interna de São Sebastião 

(ROSSI-WONGSTCHOWSKI et al., 1997 apud CDSS/CPEA, 2009), em amplo estudo 

integrado sobre este ecossistema (Projeto OPISS - Oceanografia da Plataforma 

Interna de São Sebastião), foi descrita a biomassa, a estrutura trófica e o papel do 

ecossistema para a dinâmica das populações de peixes. Neste estudo foram 

realizadas 40 amostragens, utilizando arrasto de fundo, com duração de 15 minutos 

cada. Foram identificadas 65 espécies demersais pertencentes a 29 Famílias, e mais 

15 espécies de peixes pelágicos pertencentes a seis Famílias. As capturas por 

unidade de esforço, somente para as espécies demersais, foram de quase 119 

indivíduos e de 5.922,5 gramas. Além disso, ainda neste estudo, espacialmente foram 

verificados altos valores do número de espécies e da abundância nas estações 

próximas da parte sul do Canal, do emissário/porto de São Sebastião/TASSE, do 

centro de Ilhabela e da parte norte do Canal, notadamente durante o verão. 

Entretanto, durante o inverno, essa tendência não foi muito clara, em função, 

principalmente, do baixo número de indivíduos capturados (Figura 5.3.3-2).  
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A

B

 

Fonte: Rossi-Wongstchowski et al., 1997 apud CDSS/CPEA, 2009 

Figura 5.3.3-2. Distribuição espacial do número total de espécies (A) e do número total de indivíduos 
(B) nas amostras de fundo do Canal de São Sebastião. 

 

Em um estudo mais detalhado, desenvolvido por PETROBRAS/FUNDESPA (1999), a 

ictiofauna ao longo do Canal de São Sebastião foi coletada considerando a 

sazonalidade e diferentes artes de pesca, com o intuito de contemplar não só a 

ictiofauna demersal, típica de arrastos de fundo, como também a ictiofauna pelágica, 

mais coletada em arrastos de praia. Foram realizadas coletas em duas campanhas, 

uma no final do outono de 1997 e outra no final do verão de 1998. Ao todo foram 10 
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estações de coleta na praia, concentradas mais na porção central do Canal de São 

Sebastião, onde foram efetuados dois tipos de coleta: arrasto de fundo e arrasto de 

praia.   Nos arrastos de fundo, foi realizado um arrasto em cada estação, com duração 

de 5 minutos, e nos arrastos de praia foram realizados três arrastos em cada estação, 

cada um cobrindo uma distância de aproximadamente 50 m. Ao todo foram 

capturadas 114 espécies, totalizando 14.155 peixes (212.384,33 g), distribuídas em 49 

Famílias, das quais Sciaenidae foi a mais representativa, com 16 espécies, seguida de 

Carangidae com 11 e Haemulidae e Paralichthyidae com seis espécies cada. Deste 

total, 30 Famílias estiveram representadas por apenas uma espécie.  Nos 32 arrastos 

de fundo foram capturadas 92 espécies, pertencentes a 38 Famílias, totalizando 

10.494 peixes (196.724,98 gramas), sendo 74 espécies de peixes demersais 

pertencentes a 32 Famílias, e 18 espécies pelágicas pertencentes a seis Famílias. O 

esforço de captura correspondeu a quase 328 indivíduos e 6.148 gramas. A CPUE 

das espécies demersais foi de quase 882 indivíduos e de 17.526,4 gramas. Entre as 

estações, o verão apresentou maior riqueza de espécies e abundância, com um 

aumento de quase 55% nas espécies e de mais de 912% na abundância, em relação 

ao inverno. O grupo de peixes demersais, representados principalmente por 

Sciaenidae (14 espécies), Haemulidae e Paralichthyidae (seis espécies cada), foi 

muito mais importante do que o grupo de pelágicos, representados por Clupeidae 

(quatro espécies), com abundância significativa somente no inverno. Estas Famílias 

demersais, juntamente com Gerreidae, Serranidae, Stromateidae, Trichiuridae e 

Triglidae corresponderam a mais de 92% da abundância nas duas épocas do ano. 

Ainda nesse estudo, dentre as espécies demersais, destacaram-se Ctenosciaena 

gracilicirrhus (dominante), Isopisthus parvipinnis, Cynoscion jamaicensis, 

Paralonchurus brasiliensis, Orthopristis ruber, Haemulon steindachneri, Eucinostomus 

argenteus, Dules auriga, Diplectrum radiale e Prionotus punctatus; entre as pelágicas, 

destacaram-se Pellona harroweri e Chirocentrodon bleekerianus (Figura 5.3.3-3). Este 

conjunto de espécies foi responsável por mais de 90% da abundância nas duas 

épocas do ano, evidenciando-se grande equitabilidade entre as espécies.  
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Fonte das figuras: Froese e Pauly, 2010 

Figura 5.3.3-3 Espécies demersais (A-H) e pelágicas (I-J) mais abundantes capturadas na pesca de 
arrasto de fundo e arrasto de praia do Canal de São Sebastião, segundo 
PETROBRAS/FUNDESPA (1999). A: Ctenosciaena gracilicirrhus; B: Isopisthus 
parvipinnis; C: Cynoscion jamaicensis; D: Eucinostomus argenteus; E: Haemulon 
steindachneri; F: Diplectrum radiale; G: Paralonchurus brasiliensis; H: Orthopristis ruber; 
I: Pellona harroweri; J: Chirocentrodon bleekerianus. 
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Nos arrastos de praia foram capturadas 48 espécies (o maior valor de todas as áreas), 

pertencentes a 23 famílias, totalizando 3.661 peixes (15.659,35 gramas). No total dos 

60 arrastos efetuados, a captura por unidade de esforço foi de 61 indivíduos e 261 

gramas. O verão foi a época mais rica em espécies e mais abundante, com um 

aumento de quase 54% nas espécies e de 439% na abundância, em relação ao 

inverno. A Família Carangidae, representada por oito espécies, foi a mais abundante 

em número de espécies e juntamente com Mugilidae (responsável por quase metade 

das capturas em número e em peso), Clupeidae e Atherinidae corresponderam a 

quase 93% e 87% da abundância em número e em peso, respectivamente. Este 

conjunto e mais Sciaenidae, Tetraodontidae, Gerreidae e Engraulididae, importantes 

no inverno, representaram mais de 93% das capturas nas duas épocas do ano, tendo 

sido Atherinidae dominante no inverno e Mugilidae no verão.  

Das Famílias capturadas, 15 estiveram representadas por apenas uma espécie e 22 

espécies ocorreram uma única vez ou estiveram representadas por um único 

individuo. Nos arrastos de praia do estudo realizado por PETROBRAS/FUNDESPA 

(1999), a comunidade foi dominada por Mugil curema, responsável por quase metade 

da abundância em peso e em número, e que juntamente com Harengula clupeola e 

Atherinella brasiliensis constituíram o grupo das espécies mais freqüentes (Figura 

5.3.3-4) e abundantes nas coletas, representando mais de 85% e 79% das capturas 

em número e em peso, respectivamente. Foram ainda importantes na composição 

desta comunidade, as espécies Sardinella brasiliensis no verão e Oligoplites saliens, 

Menticirrhus littoralis, Sphoeroides greeleyi, Eucinostomus argenteus, Strongylura 

timucu, Anchoa tricolor e Trachinotus carolinus no inverno, compondo assim mais de 

90% das capturas nas duas épocas do ano.  
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Fonte das figuras: Froese e Pauly, 2010 

Figura 5.3.3-4 Espécies mais freqüentes nos arrastos de praia no Canal de São Sebastião de acordo 
com PETROBRAS/FUNDESPA (1999). A: Mugil curema; B: Harengula clupeola; C: 
Atherinella brasiliensis; D: Sardinella brasiliensis; E: Trachinotus carolinus; F: 
Menticirrhus littoralis. 

 

Das espécies acima citadas, ressalta-se a importância de M. curema (parati) e A. 

brasiliensis (peixe-rei) na pesca artesanal, de Sardinella brasiliensis (sardinha-

verdadeira) na pesca artesanal/comercial e de T. carolinus (pampo) e Menticirrhus 

littoralis (papa terra) na pesca esportiva. 

Os resultados do estudo da PETROBRAS/FUNDESPA (1999) demonstraram que a 

ictiofauna do Canal de São Sebastião apresentou-se diversificada e composta por 

muitas espécies de alto valor para a pesca comercial (linguados, tortinha, goete, 

parati, entre outros), bem como de espécies de interesse na aquariofilia (cavalo 

marinho, peixe cachimbo, peixe cofre, e muitas outras que não foram amostradas 

pelas artes de pesca empregadas nesse estudo). 
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Muto et al. (2000) investigaram a comunidade de peixes demersais do canal e 

plataforma de São Sebastião. A amostragem foi realizada no verão de 1994, com rede 

de arrasto de fundo, em 26 estações localizadas entre 8 e 65 m de profundidade. 

Foram identificadas 57 espécies pertencentes a 24 Famílias. Destas espécies, apenas 

36 ocorreram na área do Canal. A Família Sciaenidae foi a mais representativa em 

número de espécies, abundância e peso, sendo Ctenosciaena gracilicirrhus, 

Paralonchurus brasiliensis e Cynoscion jamaicensis as espécies dominantes. 

Rossi-Wongtschowski et al. (2008) realizaram levantamentos da ictiofauna através de 

arrastos de fundo em cinco pontos do Canal de São Sebastião, seguindo a 

metodologia de coleta de Rossi-Wongtschowski et al. (1997) e Muto et al. (2000), e 

teve como principais objetivos: i) descrever a organização estrutural dos componentes 

da ictiofauna local; ii) quantificar a variação espaço-temporal da biomassa desses 

componentes; iii) verificar o papel do ecossistema na dinâmica das principais 

populações demersais da região; e iv) descrever a estrutura trófica dos peixes 

demersais, de modo a interpretar a tendência do fluxo de energia no ecossistema.  

Foram registradas 116 espécies de peixes demersais, pertencentes a 45 Famílias, das 

quais 71 espécies ocorreram no canal e 95 na plataforma adjacente. Do total de 

espécies coletadas, 60% das Famílias e 45,3% das espécies foram comuns aos dois 

ambientes (canal e plataforma), quatro Famílias e 19 espécies ocorreram 

exclusivamente no canal; e 14 Famílias e 45 espécies apenas na plataforma. Embora 

tenham sido utilizados somente arrastos de fundo (arte de pesca mais utilizada para 

captura de peixes demersais), foram também capturadas 31 espécies de peixes 

pelágicos, pertencentes a 12 Famílias.  

A Família Sciaenidae, pertencente ao grupo dos peixes demersais, foi a mais 

representativa em número de espécies (17 espécies), seguidos de Paralichthyidae 

(13). Foi observado também que algumas espécies ocorreram tanto no canal quanto 

na plataforma interna de São Sebastião sendo, portanto, espécies de ocorrência 

generalizada e com elevada abundância. São elas: Ctenosciaena gracilicirrhus 
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(cangauá), na primavera, e Cynoscion jamaiscensis (goete), Eucinostomus argenteus 

(carapicu) e Prionotus punctatus (cabrinha), no verão.  

Pela análise da distribuição da abundância e da biomassa (g/m2) por ponto de coleta 

foi demonstrado que, de modo geral, maiores valores de abundância e biomassa 

foram obtidos no verão, ao sul do canal, no entorno e a oeste da Ilha de São 

Sebastião (Figura 5.3.3-4 e Figura 5.3.3-5). Segundo Rossi-Wongtschowski et al. 

(2008), a maior concentração da biomassa da ictiofauna ao redor da ilha, nesse 

período, pode ser conseqüência da alta concentração de nutrientes e da 

hidrodinâmica das águas no local. Com relação à ictiofauna demersal, independente 

da estação do ano, a abundância foi consideravelmente maior em águas quentes e 

rasas da plataforma e menor no canal e em áreas profundas.  

Outro estudo da ictiofauna da região do Canal de São Sebastião, incluindo a porção 

central (enseada do Araçá), teve o objetivo de avaliar o estado ecológico da ictiofauna 

a fim de subsidiar o licenciamento da implantação do Plano Integrado Porto-Cidade 

(CDSS/CPEA, 2009). As amostras da ictiofauna foram coletadas nos dias 22 e 23 de 

julho de 2009, utilizando uma embarcação da frota comercial de tangones que atua na 

região na pesca de camarão (Figura 5.3.3-6). As redes de pesca utilizadas na coleta 

tiveram as seguintes dimensões: tralha inferior, 20 m; tralha superior, 18 m; malha do 

ensacador, 25 mm e da manga de 45 mm. Foram realizados arrastos de 30 minutos 

paralelos à costa, nos pontos 1, 3, 5, 8 e 10 (Figura 5.3.3-7). 
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Fonte: Rossi-Wongtschowski et al., 2008 

Figura 5.3.3 4 Mapa da região de São Sebastião com a distribuição espacial da abundância e 
biomassa, no verão de 1994. 
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Fonte: Rossi-Wongtschowski et al., 2008 

Figura 5.3.3-5 Mapa da região de São Sebastião com a distribuição espacial da abundância e 
biomassa, na primavera de 1997. 
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Fonte: Wikipedia, acessado em setembro de 2010. 

Figura 5.3.3-6 Tipo de embarcação específica de frota comercial de tangones que atua na pesca de 
camarão. 

 

Fonte: CDSS/CPEA, 2009 

Figura 5.3.3-7. Mapa com a localização dos pontos coleta de ictiofauna. 
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Foram registradas 28 espécies de peixes nos cinco pontos amostrados no Canal de 

São Sebastião (CDSS/CPEA, 2009). Dentre essas, foram encontradas algumas 

espécies congenéricas, sendo duas espécies de linguado (Citharicthys arenatus e C. 

macrops), duas espécies de michole-de-areia (Diplectrum formosum e D. radiale) e 

três de carapicú (Eucinostomus argenteus, E. gula e E. melanopterus). A espécie mais 

freqüente nos pontos amostrados foi D. radiale, ocorrendo em todos os pontos, sendo 

também a segunda mais abundante, considerando o conjunto de pontos amostrados. 

Algumas espécies foram registradas em apenas um ponto amostrado, como, por 

exemplo, a manjuba (Anchoa tricolor), com apenas um indivíduo encontrado no Ponto 

6. A composição da ictiofauna encontrada nesse período é resultado de variações 

sazonais da abundância e distribuição das espécies normalmente encontradas nessa 

região e época do ano. As espécies capturadas são aquelas comumente encontradas 

na plataforma rasa (até 50 m) do Estado de São Paulo e semelhantes ao observado 

por Rossi-Wongstchowski et al. (1997). A distribuição e abundância das espécies no 

Canal de São Sebastião, neste estudo, também estão de acordo com o encontrado 

por Rossi-Wongstchowski et al. (1997). Assim como naquele estudo, os pontos 1 e 8 

apresentaram maior número de espécies (S), maior riqueza (d) e diversidade (H‘). Da 

mesma forma, o Ponto 10 foi o que apresentou as menores capturas tanto em número 

de indivíduos quanto em peso. As espécies consideradas dominantes foram 

Ctenosciena gracilicirrhus (52,5%), Diplectrun radiale (14,4%), Eucinostomus 

melanopterus (4,8%), Symphurus tesselatus e Eucinostomus argenteus (4,2%). Nos 

cinco pontos amostrados as espécies mais abundantes foram Ctenosciaena 

gracilicirrhus, com 402 indivíduos no total, e D. radiale, com 110 indivíduos no total. De 

modo geral, o conjunto de espécies do canal foi constituído na maior proporção por 

indivíduos jovens (imaturos), ocorrendo pequenas porcentagens de indivíduos 

maduros somente nos pontos 1, 8 e 10. A análise dos conteúdos estomacais das 

espécies principais indica que os organismos encontram no canal disponibilidade de 

alimento. O ambiente em questão parece ser utilizado como área de criação e 

alimentação por diversas espécies da fauna demersal marinha. 
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Mais recentemente, Corrêa e Castro (com. pess. apud ROSSI-WONGTSCHOWSKI et 

al., 2008, pg. 383) realizaram o levantamento da ictiofauna do Canal de São 

Sebastião, utilizando vários petrechos, registrando o maior número de espécies (124 

sp.) até o presente momento. Tal fato ressalta a importância do uso de diferentes 

técnicas de coleta para uma amostragem qualitativa da ictiofauna. Caso o intuito seja 

de amostrar de forma quantitativa, o arrasto de fundo pode ser o método mais 

adequado de amostragem. 

Finalmente Gibran (2010) realizou um levantamento ictiofaunístico com observações 

subaquáticas, registrando 27 espécies de peixes nectônicos, pertencentes a 12 

Famílias, amostradas no Canal de São Sebastião. 

Os dados de coletas, famílias e espécies dos trabalhos citados neste diagnóstico 

estão compilados na Tabela 5.3.3-2 e o inventário geral de todas as 178 espécies, 

pertencentes a 68 Famílias, coletadas na região de São Sebastião (SP), com os dados 

das espécies registradas no Canal de São Sebastião ou na plataforma, estão na 

Tabela 5.3.3-2. 

 

Tabela 5.3.3-2 Dados de estudos compilados da ictiofauna da região de São Sebastião (SP). 

Número 

de 

Famílias 

Número 

de 

Espécies 

Tipo de 

Petrecho 

Local 

Amostrado 
Fonte bibliográfica 

Famílias mais 

representativas 

45 

116 (32 

citadas no 

estudo 

apud) 

Arrasto de 

fundo 

Canal e 

plataforma 

de São 

Sebastião 

Rossi-Wongtschowski et al. 

(1997) apud Rossi 

Wongtschowski et 

al.,(2008) 

_ 

49 114 

Arrasto de 

fundo e 

Arrasto de 

praia 

Porção 

central do 

Canal de 

São 

Sebastião 

PETROBRAS/FUNDESPA 

(1999) 

Sciaenidae (16), 

Carangidae 

(11), 

Haemulidae e 

Paralichthyidae 

(6) 

24 57 
Arrasto de 

fundo 

Canal e 

plataforma 

de São 

Sebastião 

Mutto et al. (2000) 

Sciaenidae (14), 

Paralichthydae 

(11) e 

Haemulidae e 

Serranidae (5) 
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Número 

de 

Famílias 

Número 

de 

Espécies 

Tipo de 

Petrecho 

Local 

Amostrado 
Fonte bibliográfica 

Famílias mais 

representativas 

? 124 
vários (não 

citado) 

Canal de 

São 

Sebastião 

Corrêa e Castro (com. 

pess.) 
_ 

17 28 
Arrasto de 

fundo 

Canal de 

São 

Sebastião 

CDSS/CPEA (2009) 

Paralichthydae 

(4), Sciaenidae 

(3) e Gerreidae 

(3) 

12 27 
Censo 

visual 

Canal de 

São 

Sebastião 

Gibran (2010) Carangidae (5) 

 

Tabela 5.3.3-3 Inventário da ictiofauna registrada para a região de São Sebastião (SP), com a indicação 
de ocorrência, Canal de São Sebastião ou plataforma adjacente. 

Família Espécie Nome vulgar Canal Plataforma Referência 

Achiridae Trinectes paulistanus   X   1 

  Gymnachirus nudus 
Aramaçã / Linguado-Zebra / 

Solha     
1 

Acropomatidae Synagrops spinosus       2 

Antennariidae Phrynelox scaber 
Guaperva / Peixe-pescador 

/ Peixe-Sapo X X 
1 

Ariidae Cathorops spixii 
Bagre / Bagre-da-areia / 

bagre-amarelo X X 
1,7 

  Bagre bagre Bagre     7 

  Genidens genidens Bagre     6 

  Genidens barbus Bagre / Bagre-Branco     6 

  Aspistor luniscutis Bagre     6 

Atheridae Odontesthes bonariensis Manjuba / Peixe-Rei     1 

  
Atherinella brasiliensis 

Charuto/João-Duro/Peixe-

Rei/Manjuba-Verde     
1,4 

Batrachoididae Porichthys porosissimus 
Mangangá / Mangangava / 

Mamangava X X 
1,2 

Balistidae Balistes capriscus Peixe Porco X X 2 

Belonidae Strongylura timucu Agulha / Agulhão     1,4 

Blenniidae Parablennius pilicornis Maria-da-toca     1 

Bothidae Bothus ocellatus Linguado-Areia X   1 

  Bothus robinsi Linguado / Solha X X 1 

Centropomidae Centropomus parallelus Robalo / Robalo-Peva     1 

Clupeidae Chirocentrodon bleekerianus Manjuba / Sardinha     1,2,6 

  
Harengula clupeola 

Sardinha / Sardinha-Lage / 

Sardinha-Cascuda     
1,2,6 

  Harengula jaguana Sardinha-Cascuda     4 
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Família Espécie Nome vulgar Canal Plataforma Referência 

  
Opisthonema oglinum  

Sardinha-Bandeira / 

Sardinha-Larga     
4,6 

  Pellona harroweri Sardinha / Sardinha-Branca     1,2,6 

  Platanichthys platana       1 

  Sardinella janeiro Sardinha-Verdadeira     1,4 

Carangidae Caranx crysos Xaréu / Xerelete     1,6 

  
Caranx latus 

Carapau / Xaréu-Preto / 

Xixarro     
1,4 

  Chloroscombrus chrysurus Palombeta     1,2,3,4,6 

 Carangoides crysos    4 

  Oligoplites saliens Guaivira / Guavira     1,4,6 

  Oligoplites saurus Guaivira     1,4 

  Selene setapinnis Peixe-Galo     1,2,3,6 

  Selene vomer Peixe-Galo / Galo-bandeira     1,2,4,6 

 
Trachinotus carolinus 

Pampo / Enchova / 

Palombeta   
  1,2,4,6 

  Trachinotus falcatus Pampo / Pampo-verdadeiro     1,4 

  
Trachinotus goodei 

Pampo-Malhado / Pampo-

Graúdo     
1,4 

  Trachurus lathami Xixarro / Chicharro     1,2,6 

Congridae Conger orbignyanus Congro / Corongo     5 

  Ariosoma sp.       7 

Cynoglossidae Symphurus tessellatus Língua-de-mulata  X X  1,2,3 

  Symphurus diomedianus Língua-de-mulata X   6,7 

  Symphurus jenynsi Língua-de-mulata     5 

  Symphurus plagusia Língua-de-mulata     6 

  Symphurus trewavasae Língua-de-mulata     7 

Dactylopteridae Dactylopterus volitans Coió X X 2,3 

Dasyatidae Dasyatis say 
Raia / Raia-Manteiga / 

Raia-Chita X   
1 

  Dasyatis americana Arraia / Raia-Lixa     5 

  Dasyatis guttata Raia X   1,3,5 

Diodontidae Chilomycterus spinosus Baiacu-de-Espinho X X 1,3,7 

Engraulidae Anchoa lyolepis Anchoveta / Manjuba     1,2,4,6 

  
Anchoa marinii 

Arenque / Enchoveta / 

Manjuba     
4 

  Anchoa tricolor Manjuba     1,3,4,6 

  
Anchoviella brevirostris 

Manjuba / Pilombeta-

Vermelha     
1,6 

  
Anchoviella lepidentostole 

Manjubinha / Sardinha-

Selvagem     
1,2,4,6 

  
Engraulis anchoita 

Enchoita / Enchoveta / 

Maromba     
1 

Ephippidae Chaetodipterus faber Enxada / Peixe-Enxada X X 1 
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Família Espécie Nome vulgar Canal Plataforma Referência 

Fistulariidae Fistularia petimba Agulhão-Trombeta     6,7 

  Fistularia tabacaria Peixe-Corneta     1,4 

Gadidae Urophycis brasiliensis Abrote / Bacalhau     1,2 

  Urophycis mystacea       5 

Gerreidae Diapterus rhombeus Carapeba X X 1,2,3 

  Eucinostomus argenteus Carapicu X X 1,2,3 

  Eucinostomus gula Carapicu X X 1,2,3 

  Eucinostomus melanopterus Carapicu     1,3 

Gobiidae Bathygobius soporator Aimoré / Maria-da-Toca     1 

  Gobionellus shufeldti       1 

Gymnuridae Gymnura altavela Raia Manteiga X   1,3,5 

  Gymnura micrura Arraia-Borboleta     1 

Haemulidae Anisotremus virginicus Ferrugem X   1,5 

  Conodon nobilis   X X 1 

  Haemulon aurolineatum Corcoroca / Xira     1 

  Haemulon steindachneri Cocoroca-de-boca-larga X X 1,2,3 

  Orthopristis ruber Corcoroca X X 1,2,3 

  
Pomadasys corvinaeformis 

Cocoroca-Verdadeira / 

Roncador X X 
1,2 

  Pomadasys croco Cocoroca / Coró-amarelo     5 

Hemiranphidae Hemiramphus brasiliensis Farnangaio / Agulhinha     4 

  
Hyporhamphus unifasciatus 

Farnangalho / Agulha-

Branca     
4 

Lophiidae Lophius gastrophysus Peixe-Sapo / Peixe-diabo     6,7 

Lutjanidae Lutjanus synagris Aricó / Ciobinha X   1,5 

Merlucciidae Merluccius hubbsi Merluza / Merluza-brasileira     2 

Monacanthidae Stephanolepis hispidus Peixe-Porco X X 1,2 

Mugilidae Mugil sp.       1,4 

  Mugil curema Parati / Parati-guaçú     1,4 

Mullidae Mullus argentinae Trilha     5 

  Upeneus parvus Trilha X X 1,2,5 

Muraenidae Gymnothorax ocellatus Moréia X X 1,3 

Narcinidae Narcine brasiliensis 
Raia-elétrica / Raia Treme 

Treme X X 
6 

Ogcocephalidae Ogcocephalus vespertilio Peixe-Morcego X X 1,3 

Ophichthidae Ophichthus gomesii Enguia     1,3 

Ophidiidae Ophidion holbrooki Congro     2 

  Raneya fluminensis Congro     2 

Opistognathidae Opistognathus cuvieri   X   5 

Ostraciidae Acanthostracion quadricornis Peixe-Cofre     1 
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Família Espécie Nome vulgar Canal Plataforma Referência 

Paralichthyidae Etropus crossotus Linguado X X 1,2,3 

  Etropus longimanus Linguado X X 1,2 

  Syacium micrurum Linguado     1 

  Syacium papillosum Linguado X X 1,2,3 

  Citharichthys arenaceus Linguado X   3 

  Citharichthys macrops Linguado X X 3 

  Citharichthys spilopterus Linguado X   1,2 

  Cyclopsetta chittendeni Linguado X   1 

  Paralichthys brasiliensis Linguado     5 

  Paralichthys isosceles Linguado     7 

Paralichthyidae Paralichthys orbignyanus Linguado     5 

  Paralichthys patagonicus Linguado X X 2 

  Paralichthys triocellatus Linguado     7 

  Verecundum rasile Linguado     6,7 

Percophidae Percophis brasiliensis Congro-Real / Tira Vira     7 

Poecilidae Poecilia vivipara Guaru / Barrigudinho     1 

Pomacentridae Abudefduf saxatilis Sargento / Viuvinha     5 

Pomatomidae Pomatomus saltatrix Anchova / Anchoveta     4 

Polynemidae Polydactylus oligodon Barbudo / Parati-Barbudo     1 

Priacanthidae Priacanthus arenatus 
Olho-de-Boi / Olho-de-Cão / 

Olho-de-Vidro     
6 

  Priacanthus cruentatus Olho-de-Cão / Imperador     6,7 

Rajidae Rioraja agassizii Raia-Santa  X X 1 

  Raja cyclophora Raia-Carimbada     1 

  Atlantoraja castelnaui Raia-Pintada / Raia-Chita     5 

  
Atlantoraja cyclophora 

Raia-Carimbada / Raia-

Santa     
2,5 

 Psammobatis extenta    2 

 Psammobatis SP.    1 

Rhinobatidae Rhinobatos percellens Cação-Viola / Raia-Viola X   1,5 

  Zapteryx brevirostris Raia / Viola X X 5 

  
Rhinobatos horkelii 

Cação-Viola / Raia-Viola / 

Viola     
5 

Scaridae Nicholsina usta Budião / Budião-Sabonete     1 

Sciaenidae Ctenosciaena gracilicirrhus Cangauá X X 1,2,3 

  

Cynoscion acoupa 

Pescada / Pescada-

Amarela / Pescada-

Vermelha     

1 

  
Cynoscion guatucupa 

Maria-Mole / Pescada-

Olhuda X X 
2 

  Cynoscion jamaicensis Goete X X 1,2,3 

  Cynoscion leiarchus Pescadinha / Pescada- X X 1 



 

Relatório Ambiental Preliminar 

Ampliação do Píer Petroleiro 

Terminal Aquaviário de São Sebastião 

Rev.: 00 

Página 202 de 404 

Data: 15-09-2011 

Cap.5.3.Meio Biótico  

 

____________________________________________________________________________________________ 

Diagnóstico do Meio Biótico                                                                                                        202 de 404 

 

Família Espécie Nome vulgar Canal Plataforma Referência 

Perna-de-Moça 

  
Cynoscion virescens 

Dentão / Corvina / 

Pescadinha X X 
5 

  
Isopisthus parvipinnis 

Corvina / Goete / 

Pescadinha X X 
1,2 

  
Larimus breviceps 

Pescada-Boca-Torta / 

Congoá X X 
1,2 

  Macrodon ancylodon Perna-de-Moça X X 1,2 

  Menticirrhus americanus Betara X X 1,2,3 

  Menticirrhus littoralis Betara / Papa-terra     1 

  Micropogonias furnieri Corvina X X 1,2 

  
Nebris microps 

Bacalhau / Maria-Mole / 

Pescada X X 
1,2,5 

  Paralonchurus brasiliensis Maria-Mole / Roncador  X X 1 

 Pareques acuminatus Listrado / Maria-Nagô     1 

  Ophioscion punctatissimus Canguá / Cabeçudo X   1,5 

  
Stellifer brasiliensis 

Canguá / Cangoá / Cabeça-

de-Coco X 
X 1,2 

  
Stellifer rastrifer 

Canguá / Cangoá / 

Cabeçudo X 
X 1,2 

  Umbrina canosai Castanha / Corvina-Branca     2 

  Umbrina coroides Papa-Terra / Castanha  X X 1 

Scombridae Scomberomorus brasiliensis Cavala / Serra     4 

Scorpaenidae Scorpaena brasiliensis 
Mamangá / Peixe-Escorpião 

/ Peixe-Pedra X 
  5 

  Scorpaena isthmensis Mamangá / Peixe-Pedra X   1,5 

  
Scorpaena plumieri 

Mamangá / Peixe-Escorpião 

/ Peixe-Pedra X   
5 

Serranidae Diplectrum formosum Michole-de-areia X X 1,2,3 

  Diplectrum radiale Michole-de-areia X X 1,2,3 

  Serranus auriga Mariquita X X 1,2,5 

  
Epinephelus morio 

Garoupa / Garoupa-

Verdadeira X   
1 

  Epinephelus nigritus Cherne / Mero     5 

  Epinephelus niveatus Badejo / Cherne / Garoupa X X 7 

  Mycteroperca acutirostris Badejo     1 

  Serranus phoebe   X   5 

Sparidae Archosargus sp. Sargo / Caranha     1 

  
Calamus penna 

Pampo-Pena / Pargo-Pena / 

Peixe-Pena X X 
1 

  Diplodus argenteus Chinelão / Marimbá X   1,5 

  
Pagrus pagrus 

Pargo / Pargo-Liso / Pargo-

Rosa     
2 

Sphyraenidae Sphyraena guachancho 
Barracuda / Bicuda / 

Pescada-Bicuda     
1,6 

Squalidae Squalus cubensis Cação / Cação-Bagre /     5 
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Família Espécie Nome vulgar Canal Plataforma Referência 

Cação-Olho-de-Gato 

Squatinidae Squatina guggenheim Cação-Anjo     6 

Stromateidae Peprilus paru 
Palombeta / Arriba-Saia / 

Gostoso / Feijão     
1,2 

Syngnathidae Hippocampus erectus 

Cavalo-Marinho / 

Cavalinho-do-Mar / 

Hipocampo     

1 

  Syngnathus folletti Peixe-Cachimbo     1 

Synodontidae Saurida brasiliensis Peixe-Lagarto     2 

  Synodus foetens Peixe-Lagarto     1,2,3 

  Trachinocephalus myops Peixe-Lagarto     1 

Tetraodontidae Lagocephalus laevigatus 
Baiacu-Arara / Peixe-

Coelho X X 
1,4 

  
Sphoeroides greeleyi 

Baiacu-Mirim / Baiacu-

Pintado     
1 

  Sphoeroides spengleri Baiacu     1 

  Sphoeroides tyleri Baiacu     1,5 

Trichiuridae Trichiurus lepturus 
Peixe-Espada / Peixe-Fita / 

Guaravira     
1,2,4 

Triglidae Bellator brachychir       2 

  Prionotus nudigula Cabrinha     2 

  Prionotus punctatus Cabrinha X X 2,3 

Uranoscopidae Astroscopus y-graecum 
Aniquim / Miracéu / 

Bacalhau     
1 

Total: 65 Total: 178   71  50   

Fonte: PETROBRAS/FUNDESPA (1999) – 1; Mutto et al. (2000) – 2; CDSS/CPEA (2009) - 3; Gibran (2010) - 4; 
Rossi-Wongtschowski et al. (1997) apud Rossi Wongtschowski et al.,(2008)- 5, Katsuragawa et al., (2008) - 6; da 
Silva et al. (2006) -7. 

 

CONSIDERAÇÕES 

As comunidades de peixes representam um importante elemento dentro dos 

ecossistemas costeiros, apresentando um papel relevante como recurso pesqueiro 

bem como em atividades esportivas e de lazer. Devido à grande oferta de alimento e 

microhabitats fornecidos nas plataformas continentais, a maioria das espécies de 

peixes marinhos escolhe estes ambientes como habitat preferencial (ARAUJO et al., 

2005). 

A distribuição dos peixes demersais sobre a plataforma continental está condicionada 

à largura desta plataforma, à natureza dos sedimentos aí presentes, às condições 

oceanográficas reinantes e aos eventos geológicos (e evolutivos) pretéritos que a 
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moldaram (LOWE-MCCONNELL, 1999). Dentre os fatores abióticos, os que mais 

afetam a distribuição da ictiofauna são a latitude, a profundidade, a temperatura, o 

oxigênio dissolvido e o tipo de sedimento (BIANCHI, 1992; PAYNE et al., 1982). 

A região da plataforma continental rasa do litoral do Estado de São Paulo constitui 

uma importante área de desova e criadouro natural de peixes e crustáceos, 

apresentando grande abundância de ovos e larvas de diversas espécies desses 

grupos biológicos ao longo de todo o ano, desde os estuários até a isóbata de 200 m 

(MATSUURA, 1995). 

Conforme os dados expostos acima é possível observar que a ictiofauna do Canal de 

São Sebastião é composta por uma variada fauna de peixes de grande porte. Na 

plataforma,  a pescaria industrial é ativa, realizada por barcos da frota pesqueira de 

arrasto de fundo (camarões e peixes demersais), frota sardinheira de cerco (sardinha 

e outros peixes pelágicos), cercos fixos e emalhe (pequenos cações e peixes 

demersais) (ROSSI-WONGTSCHOWSKI et al., op. cit.). 

A partir da descrição da ictiofauna que ocorre no Canal de São Sebastião, realizada 

pelos estudos expostos acima, percebe-se que essa região ainda desempenha papel 

fundamental para abrigo, alimentação e crescimento de diversas espécies de peixes 

de importância ecológica e comercial, embora  submetida a constantes e diferentes 

tipos de ocupações  humanas e atividades industriais.  

 

5.3.3.3.2 Comunidade Planctônica 

O plâncton é constituído por uma comunidade de organismos com poder limitado de 

locomoção, sendo transportado passivamente pelas correntes ou movimentos d‘água. 

Organismos planctônicos podem ser classificados de acordo com diferentes 

categorias: tamanho, habitat, tempo de permanência na coluna d‘água, entre outros. 

Ecologicamente, os organismos planctônicos podem ser divididos em bacterioplâncton 

(que inclui as bactérias e as algas azuis), o fitoplâncton (algas microscópicas e 
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protistas fotossintetizantes, formados por uma única célula ou organizados em 

colônias para auxiliar na sua suspensão na água), o zooplâncton (animais e protistas, 

de unicelulares a vertebrados, que não realizam fotossíntese) e o ictioplâncton (ovos e 

larvas de peixes que fazem parte do zooplâncton, e têm importância singular no 

recrutamento e na economia). 

O plâncton pode habitar os ambientes dulcícola, estuarino ou marinho, podendo este 

ser oceânico, quando habita águas além da plataforma continental, e nerítico, quando 

vive em águas da plataforma continental. Organismos que passam todo seu ciclo de 

vida no plâncton são denominados holoplâncton; aqueles que passam somente parte 

de sua vida no plâncton, são chamados de meroplâncton, por exemplo, estágios 

larvares de muito animais que na fase adulta vivem no nécton, na coluna d‘água com 

capacidade de locomoção, ou no bentos, associados ao substrato. 

Quanto ao tamanho, os organismos planctônicos são classificados como 

femtoplâncton (0,02 a 0,2 µm), picoplâncton (0,2 a 2 µm), nanoplâncton (2 a 20 µm), 

microplâncton (20 a 200 µm), mesoplâncton (200 µm a 20 mm), macroplâncton (200 

mm a 20 cm) e megaplâncton (> 20 cm) (BONECKER et al., 2002). 

 

Fitoplâncton 

O fitoplâncton marinho é representado majoritariamente pelas Classes 

Bacillariophyceae (diatomáceas), Dinophyceae (dinoflagelados), Chlorophyceae 

(clorofíceas), Haptophyceae (cocolitoforídeos), Chrysophyceae (silicoflagelados) e 

Cryptophyceae (criptofíceas). No ambiente marinho, as formas vegetais mais 

abundantes e representativas, tanto em riqueza de espécies quanto em número de 

indivíduos são as diatomáceas e os dinoflagelados (BONECKER et al., 2002). 

Gianesella et al. (1999) realizaram um levantamento da estrutura da comunidade 

fitoplanctônica em 20 estações no Canal de São Sebastião na primavera de 1991. A 

composição do microfitoplâncton (>20 μm) apresentou predominância de diatomáceas 
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e poucos dinoflagelados. As espécies mais comuns de diatomáceas, na ocasião, 

incluíam Proboscia alata e Hemiaulus membranaceus.  

Neste estudo foi possível notar a presença de células de diatomáceas com 

deformações nas valvas em cerca de 20% das amostras (20 estações, superfície, 

meia água e fundo). As espécies que apresentaram maior incidência de deformações 

foram Eucampia cornuta, Leptocylindrus danicus, Nitzschia sp., Proboscia alata e 

Rhizosolenia sp. Tais deformações foram diagnosticadas nas amostras provenientes  

do norte do Canal, onde óleo e gordura foram detectados na água, no entanto, isso é 

insuficiente para afirmar que tais deformações foram originadas de hidrocarbonetos ou 

outras substâncias estressoras, podendo ser atribuidas também aos artefatos de 

coleta e à aramazenagem da amostra (GIANESELLA et al. 1999). 

Os valores de riqueza observados por estes autores variaram entre 9 e 24, com um 

valor médio de 15. O índice de diversidade esteve entre 1,53 e 3,53 bits, e a 

equitatibidade entre 0,46 e 0,77. 

Brasil-Lima (1996) avaliou o potencial eutrofizante do efluente doméstico, lançado por 

emissário submarino do Terminal Aquaviário de São Sebastião, utilizando três 

abordagens: 1) coletas de amostras de água na região, em três anos consecutivos; 2) 

bioensaios com Phaeodactylum tricornutum em laboratório; 3) bioensaios in situ com 

população fitoplanctônica natural.  

Os resultados das coletas de campo deste autor indicaram que as concentrações de 

nutrientes na enseada do Araçá diferem do restante do canal, sugerindo influência do 

efluente, favorecendo um estado eutrofizado no ambiente. Verificou-se também o 

aumento da biomassa fitoplanctônica logo após aportes de nutrientes dissolvidos, 

notadamente N-amoniacal (traçador de efluentes domésticos), com predomínio de 

Chaetoceros spp, seguido pela presença expressiva de dinoflagelados tóxicos como 

Dinophysis acuminata e Dinophysis tripos. Nos bioensaios de laboratório, os 

rendimentos finais de Phaeodactylum tricornutum aumentaram em concentrações 

crescentes de esgoto.  
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Nos bioensaios in situ, as respostas foram semelhantes às obtidas em laboratório. As 

diferentes concentrações do efluente levaram a uma seleção das espécies do 

fitoplâncton. Skeletonema costatum predominou nas amostras com concentrações 

elevadas de esgoto e Chaetoceros esteve presente no controle enriquecido e na 

concentração de 1%. Essas espécies são consideradas nocivas por Hallegraeff et al. 

(2003), sendo a segunda uma microalga colonial que pode causar o entupimento de 

brânquias de peixes, levando-os a morte por asfixia. 

No estudo da PETROBRAS/FUNDESPA (2009), na campanha de fevereiro de 2008, 

na qual foram realizadas amostras na superfície e no fundo, o picoplâncton 

apresentou uma densidade média de 1,59 ± 0,86x104 cels.L-1, variando entre 0,38 e 

3,66x104 cels.L-1, sendo superior na superfície. A densidade dos organismos 

autótrofos foi similar na superfície e no fundo. Na superfície, a maior densidade foi 

observada na segunda estação mais próxima da saída do efluente doméstico do 

mesmo emissário do estudo anterior, região central do canal, a 250 m do mesmo. No 

fundo, a maior densidade foi registrada na estação mais distante do efluente.  

Ainda no estudo realizado por PETROBRAS/FUNDESPA (2009), a distribuição da 

densidade do picoplâncton evidenciou um padrão de diminuição, na superfície, em 

direção ao norte do canal e no fundo, em direção ao sul, ou seja, menor mais próximo 

à saída do efluente. Neste estudo foi possível observar também uma redução da 

produção microbiana menor que 2 µm entre o inverno e o verão, baseado em 

campanhas anteriores do monitoramento da PETROBRAS/FUNDESPA (2005; 2008). 

Na campanha de inverno deste estudo, em agosto de 2008, a densidade média do 

picoplâncton total foi de 3,70 ± 1,69x104 cels.L-1, variando entre 1,23 a 9,27x104 cels.L-

1, sendo menor no fundo, onde os organismos autótrofos apresentaram densidade 

superior. A distribuição da densidade em relação à profundidade apresentou o mesmo 

padrão que o observado na campanha de verão. 

No estudo da PETROBRAS/FUNDESPA (2009), em fevereiro de 2008, a densidade 

média do fitoplâncton total na superfície e no fundo foi de 3,97x106 (± 1,60x106) cel.L-1 

variando entre 1,31x106 a 8,32x106 cel.L-1, sendo que as maiores densidades 
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ocorreram mais próximas, cerca de 1km de distância do Terminal, principalmente no 

fundo, ao contrário do observado nas demais estações. Das frações de tamanho, 

nanoplâncton apresentou predomínio absoluto, em especial os nanoflagelados, tanto 

na superfície quanto no fundo. O microplâncton, mais abundante nas estações de 

maior densidade total (na porção leste do local de lançamento do efluente, na região 

central do Canal de São Sebastião), foi composto principalmente pelas diatomáceas, 

seguidas pelos dinoflagelados. As maiores densidades totais em ambas as 

profundidades foram observadas nas estações a noroeste da saída do efluente. 

Neste mês, o número de organismos autótrofos do nanoplâncton situou-se por volta 

de 50% do total dos organismos fitoplanctônicos, indicando que esta fração do 

plâncton apresenta número significativo de produtores primários, mas que os 

organismos heterótrofos que fazem parte da alça microbiana também têm papel 

igualmente importante na região. 

No verão de 2008, no estudo da PETROBRAS/FUNDESPA (2009), foram identificados 

122 taxa do fitoplâncton total (42 do nanoplâncton e 80 do microfitoplâncton), variando 

entre 23 a 38 nas 15 estações de coleta, com maiores valores na superfície do que no 

fundo (Tabela 5.3.3-4). Entre os organismos do nanoplâncton, as diatomáceas mais 

abundantes pertencem aos gêneros Chaetoceros, Skeletonema, Pseudo-nitzschia e 

Thalassiosira, além das diatomáceas penadas e cêntricas não-identificadas e os 

dinoflagelados dos gêneros Prorocentrum, Dinophysis e Gymnodinium. Entre os 

organismos do microplâncton, o gênero Pseudo-nitzschia foi dominante, seguido de 

Skeletonema (cêntricas e penadas não identificadas) e dos dinoflagelados (tecados e 

nus não identificados). 

A diversidade da comunidade fitoplanctônica na superfície (H´média 2,15 bits e H´max 

4,98 bits) foi ligeiramente superior à observada no fundo (H´média de 1,69 bits e a 

H´max 4,95 bits). Os índices de equitabilidade variaram entre 0,2 e 0,58, com média 

de 0,43 nas amostras de superfície e de 0,34 nas de fundo. Os maiores valores de 

equitabilidade corresponderam às estações onde houve diminuição na contribuição 

relativa dos nanoflagelados e aumento das diatomáceas, a leste da saída do efluente. 
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Observou-se uma tendência ao aumento da biomassa fitoplanctônica nas estações a 

oeste e noroeste da boca do difusor do emissário sumbarino do Terminal Aquaviário 

de São Sebastião. O panorama do verão distingue-se do inverno por haver uma 

menor dominância dos nanoflagelados. 

A região amostrada pela PETROBRAS/FUNDESPA em 2008 apresenta formas 

autóctones de várias espécies potencialmente tóxicas. 

Em fevereiro 2008, no estudo da PETROBRAS/FUNDESPA (2009), a região central 

do Canal de São Sebastião, próximo, 1 km da saída do efluente do TASSE, 

apresentou a maior densidade fitoplanctônica, superior tanto na superfície (4,27x106 

cel.L-1) quanto no fundo (4,17x106 cel.L-1), comparado às porções norte e sul do 

Canal, as quais representaram na superfície 2,71x106 cel.L-1 e 2,18 x106 cel.L-1 e no 

fundo 2,67x106 cel.L-1 e 4,74 x106 cel.L-1, respectivamente. 

Na campanha de agosto de 2008 (PETROBRAS/FUNDESPA, 2009), as áreas 

controle apresentaram densidades fitoplanctônicas superiores na superfície (5,39x106 

cel.L-1) e inferiores no fundo (4,09x106 cel.L-1), comparado às estações da  região 

central do Canal de São Sebastião e às porções norte e sul do mesmo canal, assim 

como os valores médios. As porções norte e sul apresentaram as maiores densidades 

no fundo (5,49 x 106 cel.L-1) e a segunda maior na superfície (4,97 x106 cel.L-1). As 

maiores densidades foram registradas mais afastadas da saída do efluente do TASSE, 

localizado na região central do canal, tanto na superfície quanto no fundo. 

Nessa mesma campanha, houve maior contribuição de autótrofos em todas as 

amostras, em média de 0,47% em relação ao nanoplâncton total, sendo maiores nas 

amostras de superfície. O microplâncton na superfície apresentou maiores densidades 

na região central do canal, principalmente nas estações mais afastadas do descarte 

do emissário, o oposto do observado nas amostras de fundo. O microplâncton foi 

dominante nas estações com as maiores densidades de fitoplâncton, sendo as 

diatomáceas as dominantes desta fração, seguidas pelos dinoflagelados. 
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Sob o aspecto qualitativo, foram identificados 133 taxa, sendo 40 do nanoplâncton e 

93 do microplâncton (Tabela 5.3.3-4). Destes últimos, Cylindrotheca sp. e os gêneros 

Navicularia, Pleurosigma, Thalasssionema e Thalassiosira foram os mais freqüentes. 

Pseudonitzschia, mais freqüente na campanha de verão de 2008, representou apenas 

5% da freqüência de ocorrência nas amostras. Dos organismos do nanoplâncton, 

Tetraselmis c.f. wettsteinii foi o mais freqüente (61%) seguido dos gêneros Navicula e 

Gymnodinium. 

A riqueza nesta campanha variou de 11 a 30, com um valor médio de 24, sendo maior 

junto ao fundo, e desta forma a diversidade foi ligeiramente superior no fundo. A 

diversidade média na superfície foi de 1,30 bits, a H‘máx foi de 4,48 bits; já no fundo a 

H‘média foi 1,42 bits e a H‘máx 4,57 bits. Desta forma evidenciou-se um padrão de 

diversidade oposto ao de densidade no que se refere ao fitoplâncton, onde os maiores 

valores de diversidade foram encontrados nas estações mais próximas a saída do 

emissário. Os valores de equitabilidade variaram entre 0,21 e 0,40 com média de 0,29 

na superfície e 0,31 no fundo. 

Não foram observadas em nenhuma campanha deformações nos organismos 

fitoplanctônicos, contudo, foi bastante significativa a presença do gênero Pseudo-

nitzschia, potencialmente tóxica, na região. 

No estudo da PETROBRAS/FUNDESPA (2009) ficou evidente a dominância dos 

nanoflagelados, seguidos das diatomáceas, tanto na superfície quanto no fundo. 

Sazonalmente foi observada maior densidade de organismos no verão, principalmente 

nas regiões mais afastadas da saída do emissário. Nesta estação,  foi verificado 

também o aparecimento significativo de diatomáceas. 

No EIA do Plano Integrado Porto-Cidade (CDSS/CPEA, 2009), o trabalho de campo, 

realizado no período entre 22 de junho e 02 de julho de 2009, ao longo do Canal de 

São Sebastião,  abrangeu a coleta de organismos planctônicos em 10 estações 

amostrais, sendo duas na porção central, duas na porção sul, duas na porção norte e 

quatro na enseada do Araçá, no canal (Figura 5.3.3-8). 
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Fonte: Adaptado de CDSS/CPEA, 2009 

Figura 5.3.3-8. Localização das estações oceanográficas no canal e na enseada do Araçá do EIA do 
Plano Integrado Porto-Cidade. 

 

Neste estudo, a concentração de organismos do fitoplâncton na região variou de 

1,3x106 org/L (estação 3) a 3,9x106 org/L (estação 5). De uma forma geral, foi mais 

abundante na região sul do Canal e na enseada do Araçá. 

A comunidade fitoplanctônica foi caracterizada pelo domínio das frações menores, 

característica de águas oligo-mesotróficas, típicas da costa brasileira. Os flagelados 

planctônicos juntamente com os organismos do nanoplâncton (fração entre 2 μm e 20 

μm de tamanho) representaram mais de 97% do total de organismos em todo o canal, 

chegando a quase 99% no extremo norte e extremo sul do canal. Os cocolitoforídeos 

e os dinoflagelados não tecados (Gymnodinium) foram os mais representativos. O 



 

Relatório Ambiental Preliminar 

Ampliação do Píer Petroleiro 

Terminal Aquaviário de São Sebastião 

Rev.: 00 

Página 212 de 404 

Data: 15-09-2011 

Cap.5.3.Meio Biótico  

 

____________________________________________________________________________________________ 

Diagnóstico do Meio Biótico                                                                                                        212 de 404 

 

microfitoplâncton (fração entre 20 μm e 200 μm de tamanho) contribuiu entre 1% 

(extremo sul do canal) e 2,60% (região central do canal, em frente à enseada do 

Araçá) do total dos organismos (Figura 5.3.3-9). 

 

 

Fonte: CDSS/CPEA, 2009 

Figura 5.3.3-9. Densidade total (org/l) de flagelados, nanoplâncton e microfitoplâncton nas 
estações de coleta ao longo do Canal de São Sebastião. 

 

As espécies encontradas foram características de águas costeiras e oportunistas. As 

espécies pertencentes ao gênero de Pseudo-nitzschia foram as mais abundantes 

entre as diatomáceas, seguidas de Thallasionema nitzschioide, Cylindrotheca 

closterium, Chaetoceros subtilis e Nitzschia longíssima (Tabela 5.3.3-4). 

Entre os dinoflagelados, segundo grupo em importância neste estudo, os grupos dos 

Gyrodinium spp e Scripsiela spp foram mais representativos. 

Ecologicamente, Asterionellopsis glacialis, Cerataulina pelagica, Cylindrotheca 

closterium, Guinardia delicatula, Leptocylindrus minimus, Pseudo-nitzschia, 

Alexandrinium sp Ceratium fusus, Prorocentrum micans, Dictyocha fíbula, 

Trichodesmium erytraeum são espécies potencialmente formadoras de florações em 

excesso. 
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O estudo da PETROBRAS/FUNDESPA (2005) analisou as concentrações de clorofila-

a e de feopigmentos em nove estações distribuídas no Canal de São Sebastião nas 

profundidades superficial e de fundo. Os valores de clorofila-a e feopigmentos obtidos 

variaram, respectivamente, de 0 a 2,89 mg/m3 e de 0 a 4,13 mg/m3. De maneira geral, 

maiores valores foram observados na superfície das estações amostradas. Para a 

clorofila-a, um valor máximo foi observado na estação correspondente à saída do 

efluente do TASSE, e para feopigmentos, na estação ao sul da saída do efluente do 

TASSE e em uma estação a 500 m deste local. 

Nas duas campanhas realizadas por PETROBRAS/FUNDESPA (2009), a disposição 

das estações obedeceu a novas coordenadas, contudo, ainda estiveram ao redor da 

área do emissário do TASSE e nas áreas controle (Figura 5.3.3-9). A biomassa 

fitoplanctônica (estimada pela concentração de clorofila-a) em fevereiro foi similar à 

faixa de valores obtidos em outros estudos no Canal de São Sebastião e em áreas 

vizinhas, realizados inclusive anteriormente à construção do emissário do Terminal. 

Foi possível verificar que as amplitudes de clorofila-a foram significativamente 

superiores no verão quando comparados com o inverno deste ano. O mesmo ocorreu 

para os feopigmentos, porém com diferenças menos intensas. A variabilidade 

observada (coeficientes de variação) foi muito similar nos dois períodos, tanto em 

superfície como no fundo. A distribuição das concentrações de pigmentos 

fotossintéticos pelas estações, entretanto, não sugeriu efeito da proximidade do 

emissário (Figura 5.3.3-10 e Figura 5.3.3-11). 
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Figura 5.3.3-10. Localização das estações oceanográficas e o Terminal Aquaviário de São Sebastião 
(TEBAR) do estudo realizado por PETROBRAS/FUNDESPA, 2009. 
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Fonte: PETROBRAS/FUNDESPA, 2009. 

Figura 5.3.3-11. Concentrações (ug/L) de clorofila a e feopigmentos na superfície e no fundo, durante o 
verão. 



 

Relatório Ambiental Preliminar 

Ampliação do Píer Petroleiro 

Terminal Aquaviário de São Sebastião 

Rev.: 00 

Página 216 de 404 

Data: 15-09-2011 

Cap.5.3.Meio Biótico  

 

____________________________________________________________________________________________ 

Diagnóstico do Meio Biótico                                                                                                        216 de 404 

 

 

Fonte: PETROBRAS/FUNDESPA, 2009. 

Figura 5.3.3-12. Concentrações (ug/L) de clorofila a e feopigmentos na superfície e no fundo, durante o 
inverno. 
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Por fim, a comunidade fitoplanctônica do Canal de São Sebastião foi caracterizada 

pelo domínio das frações menores (flagelados planctônicos juntamente com os 

organismos do nanoplâncton - fração entre 2 μm e 20 μm de tamanho), característica 

de águas oligo-mesotróficas, típicas da costa brasileira. Esta característica vem sendo 

ressaltada por diversos autores para a região de Ubatuba e Canal de São Sebastião 

(AIDAR et al., 1993; GAETA et al., 1990; GIANESELLA et al., 1999; ZILLMANN, 

1990). Hoje são conhecidos 162 taxa fitoplanctônicos no Canal de São Sebastião 

(Tabela 5.3.3-4). Entre o nanoplâncton, as diatomáceas Chaetoceros, Skeletonema, 

Pseudo-nitzschia e Thalassiosira, os dinoflagelados dos gêneros Prorocentrum, 

Dinophysis e Gymnodinium e o grupo dos cocolitoforídeos são mais representativos 

(PETROBRAS/FUNDESPA, 2009). 

Entre as espécies do microfitoplâncton mais freqüentes nas águas do Canal, é 

possível destacar as diatomáceas Nitzschiella spp, Pseudo-nitzschia spp, 

Thalassiosira spp, Diploneis spp, Thalassionema nitzschioides, Hemiaulus sinensis, 

Pleurosigma spp, Proboscia alata, Hemiaulus membranaceus e Skeletonema, além 

das diatomáceas cêntricas e penadas não-identificadas. Podem-se destacar outras 

menos representativas, tais como Chaetoceros spp, Dactyliosolen fragilissimus, D. 

phuketensis, Leptocylindrus minimus, L. danicus, Hemiaulus sinensis, Guinardia 

flaccida e Paralia sulcata (PETROBRAS/FUNDESPA, 2009). Os grupos dos 

dinoflagelados carapaçados e nus não-identificados constituem os mais abundantes 

dentre os dinoflagelados do microfitoplâncton, seguidos pelas espécies Prorocentrum 

spp, Protoperidinium spp, Hermesinum adriaticum e Ebria tripartita 

(PETROBRAS/FUNDESPA, 2009). As imagens das espécies fitoplanctônicas 

dominantes do Canal de São Sebastião estão apresentadas na Figura 5.3.3-13. 
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Fonte: (PETROBRAS/FUNDESPA, 2009). 

Figura 5.3.3-13. Espécies fitoplanctônicas dominantes no Canal de São Sebastião 

 

Gianesella et al. (1999) observaram deformações nas valvas de diatomáceas em 

todas as suas amostras. No entanto, ao longo do monitoramento da 

PETROBRAS/FUNDESPA, entre 2003 e 2008, e no EIA do Plano Integrado Porto-

Cidade (CDSS/CPEA, 2009), não foram registradas más condições fisiológicas nas 

células fitoplanctônicas. Isso poderia indicar uma aparente melhoria das condições 

ambientais na região, no período entre 1991 - ano das amostras de Gianesella et al. 

(1999) - e 2009 - ano das amostras de CDSS/CPEA (2009). Contudo devem ser 

consideradas fatores como as técnicas de amostragem e fixação das amostras entre 

os estudos realizados no período (Gianesella et al., 1999). 

Chaetoceros Dinophysis Skeletonema 

Hemialus 

Leptocylindrus Thalassiosira 

Prorocentrum 

Pseudo-nitzschia 
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Na região do Canal de São Sebastião, as espécies Pseudo-nitzschia delicatissima e P. 

seriata, conhecidamente tóxicas, ocorrem de forma freqüente na área do Saco da 

Capela. Os dinoflagelados Dinophysis acuminata e D. tripos, espécies freqüentes da 

área de estudo, produzem ácido ocadáico e dinophysistoxina-1, causadores de DSP 

(Diarrhetic Shellfish Poisoning – diarréia provocada por envenenamento por 

moluscos), através de sua bioacumulação e biomagnificação na teia trófica. A região 

encontra-se sob influência de efluentes de água de produção do TEBAR que 

transportam nutrientes dos dois lados do canal; e a presença de espécies autóctones 

potencialmente tóxicas pode vir a representar um risco no caso destas espécies 

encontrarem condições favoráveis para uma alta taxa de reprodução. Nestes casos, 

estas florações poderiam afetar outros organismos e até mesmo o homem com a 

entrada de toxinas na rede trófica ou através de aerossóis. 

 

Tabela 5.3.3-4. Inventário florístico da comunidade fitoplanctônica com ocorrência registrada no Canal 
de São Sebastião nas últimas duas décadas. 

Taxa fitoplanctônicos que habitam as águas do Canal de 

São Sebastião 
Referências 

Bacillariophyceae  

Asterionella sp. 2 

Asterionellopsis  glacialis 1,2,3 

Bacillaria cf. paxillifera 1 

Chaetoceros spp. 1,2 

Chaetoceros affinis 1,2 

Chaetoceros cf. atlanticus 1,3 

Chaetoceros cf. aequatorialis 2 

Chaetoceros compressus 2 

Chaetoceros convolutus 1 

Chaetoceros curvisetus 1,2 

Chaetoceros gracilis 2 

Chaetoceros didymus 1,2 

Chaetoceros diversum 3 
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Taxa fitoplanctônicos que habitam as águas do Canal de 

São Sebastião 
Referências 

Chaetoceros lorenzianus 2 

Chaetoceros peruvianus 2 

Chaetoceros simplex 3 

Chaetoceros socialis 3 

Chaetoceros subtilis var. abnormis 2 

Chaetoceros throndsenii 2 

Cylindrotheca  closterium 1,2 

Cylindrotheca sp. 1 

Diatomácea cêntrica 3 

Diatomácea penadas 3 

Diploneis crabo 2 

Haslea wawrikae 2 ,3 

Leptocylindrus danicus 1,2,3 

Leptocylindrus cf. minimus 1 

Leptocylindrus minimus 2,3 

Leptocylindrus sp. 1 

Mastogloia sp. 1,3 

Meuniera membranacea 1,2 

Navicula cf. gastrum 2 

Navicula sp. 1,3 

Nitzschia  longíssima 1,2 

Nitzschia cf. constricta 1 

Nitzschia cf. lorenziana 2 

Nitzschia cf. tryblionella 1 

Nitzschia sp. 1, 2 

Nitzschiella spp 1 

Phaeodactylum spp 1 

Pleurosigma sp. 1,2 

Pleurosigma spp. 1,3 

Proboscia alata 2 
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Taxa fitoplanctônicos que habitam as águas do Canal de 

São Sebastião 
Referências 

Pseudonitzschia sp. 1 

Pseudonitzschia cf delicatissima 1 

Pseudonitzschia cf. lineola 1 

Pseudonitzschia cf. pseudodelicatissima 1 

Pseudonitzschia cf.seriata 1 

Rhaphoneis sp. 1,3 

Rhizosolenia setigera 2,3 

Rhizosolenia cf. fragilíssima 1 

Rhizosolenia cf. imbricata 1 

Rhizosolenia cf. stolterfothii 1 

Rhizosolenia delicatula 1 

Rhizosolenia pungens 2 

Rhizosolenia sp. 1,2 

Rhizosolenia styliformis 2 

Skeletonema costatum 2 

Skeletonema sp. 1 

Terionellopsis glacialis 1 

Thalassionema  nitzschioides 2,3 

Thalassionema cf. bacillare 1 

Thalassionema cf. frauenfeldii 1 

Thalassionema cf. nitzschioides 1 

Thalassionema frauenfeldii 2 

Thalassionema sp. 1,3 

Thalassiothrix sp. 1,2 

Cianophycea  

Anabaena sp. 2,3 

Trichodesmium cf. thiebautii 1 

Trichodesmium sp. 1,2 

Paulinella sp. 1 

Coscinodiscophyceae  
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Taxa fitoplanctônicos que habitam as águas do Canal de 

São Sebastião 
Referências 

Corethron hystrix 1 

Paralia sulcata 1,2 

Corethron sp. 1 

Dactyliosolen antarticus 1 

Dactyliosolen fragilissimus 2,3 

Dactyliosolen phuketensis 2,3 

Melosira nummuloides 2 

Melosira sp. 1 

Coscinodiscaceae  

Coscinodiscus sp 1 

Coscinodiscus spp 1,2,3 

Cymatosiraceae  

Cymatosira  lorenziana 2 

Cymatosira sp. 1 

Cryptophyceae  

Hillea spp 1 

Dinophycea  

Amphidinium sp. 1 

Katodinium cf. rotundata 1 

Ceratium sp. 1 

Corythodinium sp.  1 

Ceratium fusus 1,2 

Ceratium furca 2 

Dinoflagelado tipo Scrippsiella 1,2 

Dinoflagelados carapaçados 1,3 

Gonyaulax spp 1 

Dinoflagelados nus 1,3 

Dinoflagelados tecados 1 

Dinophysis cf. acuminata 1 

Pyrocystis sp. 1,3 
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Taxa fitoplanctônicos que habitam as águas do Canal de 

São Sebastião 
Referências 

Dinophysis sp. 1,2 

Dinophysis tripos 1 

Gymnodinium sp 1,2 

Gyrodinium sp. 1,2 

Noctiluca miliaris 1 

Peridinium sp. 1 

Podolampas sp. 1 

Prorocentrum  cf. gracile 1 

Prorocentrum  rostratum 2 

Prorocentrum  compressum 2 

Prorocentrum  sp. 1,2 

Prorocentrum cf. rostratum 1 

Prorocentrum gracili 2 

Prorocentrum minimum 1,3 

Prorocentrum spp 1,2 

Protoperidinium sp. 1,3 

Protoperidinium steinii 3 

Scripsiella sp. 1 

Oxytoxum sp. 1,3 

Ebriophyceae  

Hermesinum adriaticum 1 

Ebria cf.tripartita 1 

Ebria tripartita 2 

Euglenophyceae  

Euglena sp. 1 

Dictyochophyceae  

Dictyocha crux 1 

Dictyocha fíbula 1,2,3 

Dictyocha octonaria 1,3 

Dictyocha SP 1 
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Taxa fitoplanctônicos que habitam as águas do Canal de 

São Sebastião 
Referências 

Distephanus speculum var. octonaris 1 

Mediophyceae  

Bacteriastrum delicatulum 2,3 

Bacteriastrum cf.delicatulum 1 

Bacteriastrum hyalinum 1 

Bacteriastrum sp. 1,2 

Cerataulina pelagica 2,3 

Cyclotella sp. 1 

Detonula sp. 1,2 

Ditylum brightwellii 2 

Ditylum cf. brightwellii 1 

Eucampia cornuta 3 

Eucampia cf. zodiacus f. longicornis 1 

Hemiaulus cf. membranaceus 2 

Hemiaulus cf. hauckii 1 

Hemiaulus hauckii 2 

Hemiaulus sinensis 2,3 

Hemiaulus sp. 1,2 

Lithodesmium sp. 1 

Lithodesmium undulatum 1 

Odontella  mobiliensis 1,2 

Odontella cf. aurita 2 

Odontella sinensis 2 

Odontella mobiliensis 3 

Odontella sp. 1,2,3 

Thalassiosira rotula 1 

Thalassiosira spp 1,2 

Triceratium favus 1 

Triceratium sp. 1 

Prasinophyceae  
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Taxa fitoplanctônicos que habitam as águas do Canal de 

São Sebastião 
Referências 

Tetraselmis cf. wettsteinii 1 

Prymnesiophyceae  

Anaplosolenia brasiliensis 3 

Calciopappus caudatus 1,3 

Gephyrocapsa oceânica 3 

Ophiaster hidroideus 3 

Phaeocystis pouchetii 3 

Rhizosoleniaceae  

Guinardia cf. delicatula 1 

Guinardia flaccida 2,3 

Guinardia striata 2,3 

Guinardia cf. flaccida 1 

Guinardia cf. striata 1 

Guinardia delicatula 3 

Xanthophyceae  

Meringosphaera spp 3 

Fonte: PETROBRAS/FUNDESPA, (2005 e 2009)- 1; CDSS/CPEA (2009) – 2; PETROBRAS/FUNDESPA, (2004b) – 
3. 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES 

Após a compilação dos dados obtidos nos trabalhos consultados para a elaboração 

deste estudo, percebe-se que o fitoplâncton parece responder prontamente às rápidas 

mudanças ambientais presentes no Canal de São Sebastião e seus subseqüentes 

retornos às condições anteriores, e portanto, apresentando grande plasticidade 

ambiental.  

De um modo geral, o Canal de São Sebastião apresenta características dinâmicas 

diversificadas, em relação à comunidade fitoplanctonica. A área central difere das 
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áreas marginais, assim como a porção sul se distingue da porção norte 

(PETROBRAS/FUNDESPA, 2009). Além disso, o alto hidrodinamismo e a circulação é 

basicamente regida pelos ventos (CASTRO, 1996) oque favorecem a dispersão de 

contaminantes. Porém, em ocasiões de calmaria, e devido à própria conformação 

geomorfológica do Canal de São Sebastião propiciar a formação de áreas de 

remanso, o declínio da velocidade de corrente favorece o acúmulo de substâncias 

tóxicas (WEBER; BÍCEGO, 1991) ou de águas com alto teor de nutrientes, 

especialmente nas enseadas (SALDANHA-CORRÊA; GIANESELLA, 2008). 

A alta disponibilidade nutricional, associada a altas temperaturas da água e condições 

de maior estabilidade da coluna de água, podem eventualmente desencadear uma 

floração algal (GIANESELLA et al., 1999). Na região do Saco da Capela (ao norte de 

Ilhabela, dentro do Canal de São Sebastião), próximo ao emissário de esgotos, os 

altos valores de clorofila-a indicam eutrofização localizada, com predomínio de 

cianobactérias, espécies indicadoras de ambiente poluído. Próximo à saída do 

efluente do TASSE, as altas concentrações de pigmentos registrados pela 

PETROBRAS/FUNDESPA (2005, 2008), sugerem uma ligeira contribuição do 

emissário do Terminal para o enriquecimento do meio. 

Ao longo dos 19 anos referentes ao intervalo de tempo de estudo apresentado no 

relatório da PETROBRAS/FUNDESPA (2009) a respeito da estrutura da comunidade 

fitoplanctônica do Canal de São Sebastião, verifica-se um aumento na riqueza de taxa: 

entre 9 e 24 em 1991; 40 a 64 em 2003; entre 115 e 134 em 2008; e 110 em 2009, 

principalmente para o grupo dos dinoflagelados das cianobactérias e silicoflagelados, 

ao passo que também se observa maior presença de espécies dominantes.  

 

Zooplâncton 

O zooplâncton é formado por organismos que vivem dispersos na coluna d´água, 

representados pela parcela heterotrófica de organismos do plâcton. Podem ser 

meroplâncton, caracterizados basicamente por larvas de animais que quando adultos 
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habitam o nécton ou o bentos, ou holoplâncton, onde dominam Copepoda, 

Appendicularia, Cladocera, Thaliacea e Chaetognatha. As frações de tamanho nas 

quais o zooplâncton é dominante são o micro, o meso e o macroplâncton, com pouca 

representatividade no nanoplâncton, onde são, na sua maioria, protistas.  

Na costa brasileira, os copépodos dominam o mesozooplâncton, podendo contribuir 

com 60 a 90% da densidade zooplanctônica total (BRANDINI et al., 1997). Acartia, 

Paracalanus, Temora, Oithona e Corycaeus são usualmente os gêneros mais 

abundantes na plataforma interna e nos sistemas estuarinos, embora ocorra alguma 

variação de acordo com o local e a época do ano (BRANDINI et al., 1997). 

Vega-Perez (2008) amostrou 43 estações em fevereiro de 1994 e em outubro de 1997 

com rede Bongô de 333 µm de malha na plataforma interna de São Sebastião. Foram 

identificados 149 taxa no verão (Tabela 5.3.3-5), pertencentes a 13 grupos, dos quais 

Crustacea foi dominante. Dos grupos com menor representatividade, Crustacea 

(excluindo Copepoda) e Thaliacea apresentaram maior riqueza. Em 60% das 

estações, a Classe de crustáceos Copepoda foi dominante, seguida de 

Poecilotomatoida, Cyclopoida e Harpacticoida. Na primavera, foram identificados 146 

taxa, sendo Copepoda o grupo mais representativo em mais de 95% das estações. Os 

valores de densidade foram bastante variados, sendo superiores nas estações com 

maiores profundidades, ou seja, a leste do canal. 

Tabela 5.3.3-5. Principais filos da fauna acompanhante do zooplâncton de São Sebastião, no verão de 
1994 e primavera de 1997. 

Fauna Acompanhante Número de taxa 

Filos 1994 1997 

Crustacea 34 29 

Annelida (Polychaeta) 23 10 

Chordata 7 6 

Chaetognatha 5 5 

Mollusca 6 6 

Outros 5 13 

Total 80 69 

Fonte: Vega-Perez (2008). 
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Este grupo não foi apenas o mais freqüente como também o que apresentou maior 

riqueza de taxa, correspondendo a 71 no verão e 79 na primavera. Das quatro ordens 

de Copepoda presentes nas amostras, Calanoida foi a mais freqüente e a mais rica 

tanto na primavera quanto no verão. As espécies mais freqüentes e numerosas foram 

os pequenos herbívoros Temora turbinata, T. sytlifera, Clausocalanus furcatus, 

Paracalanus Quasimodo, as carnívoras Calanopia americana, Oithona plumifera, 

Corycaenus giesbrecht, C. amazonicus e as onívoras Oncaea venusta e O. curta. 

Vega-Peréz, (2002) avaliou a comunidade holoplanctônica no Canal de São 

Sebastião. Os resultados apontaram para o predomínio da Ordem Calanoida 

representada por 21 espécies, pertencentes a nove Famílias, onde Temoridae, 

Paracalanidae e Clausocalanidae foram dominantes. As espécies mais 

representativas foram Temora stylifera (8.737 ind/m3), Paracalanus quasimodo (7.262 

ind/m3), P. indicus (4.759 ind/m3) e Ctenocalanus. vanus (3.541 ind/m3), todas 

coincidentemente herbívoras e eventualmente onívoras. Foram registrados altos 

índices de diversidade e equitabilidade para a comunidade zooplanctônica analisada.  

Em fevereiro de 2005, a PETROBRAS/FUNDESPA realizou a coleta do zooplâncton 

em nove estações (estações 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12 e 13) distribuídas no Canal de São 

Sebastião (Figura 5.3.3-14), por meio de arrastos verticais de uma rede cônica de 200 

µm de malha (PETROBRAS/FUNDESPA, 2005). 
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Fonte: PETROBRAS/FUNDESPA, 2005 

Figura 5.3.3-14. Localização das estações oceanográficas do estudo da PETROBRAS/FUNDESPA 
(2005). 

Durante esta campanha, o grupo numericamente dominante do zooplâncton no Canal 

de São Sebastião foi o dos copépodes, com contribuições significativas de outros 

grupos holoplanctônicos. Entre as espécies de copépodes, Paracalanus quasimodo, 

P. indicus, Parvocalanus crassirostris, Oithona hebes e Oncaea curta foram as mais 

numerosas, com destaques pontuais para os gêneros Clausocalanus, Calocalanus e 
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Acartia. Excluindo-se os copépodes, a distribuição do holoplâncton foi fortemente 

influenciada pelo cladócero Penilia avirostris e pelas apendiculárias Oikopleura spp. 

(O. longicauda e, em menor escala, O. dioica) especialmente nas estações do setor 

sudoeste do Canal. As larvas de grupos bênticos (meroplâncton) foram pouco 

abundantes em todas as estações, sendo os náuplios de cirripédios os mais 

representativos, seguidos de larvas de poliquetas e de moluscos bivalves. 

A densidade numérica do zooplâncton variou entre aproximadamente 1.800 e 4.800 

org/m3. Com relação à Calanoide observou-se, ainda, uma tendência de aumento da 

importância relativa dos Paracalanidae em direção às estações centrais e à saída 

nordeste do Canal, ocorrendo o oposto com os gêneros Clausocalanus e Calocalanus. 

Estes resultados são indicativos de uma influência mais intensa de águas de 

plataforma no setor sul-sudoeste e de águas de características mais costeiras na 

região oposta do Canal (PETROBRAS/FUNDESPA, 2005). 

Em fevereiro de 2008, no monitoramento da PETROBRAS/FUNDESPA 

(PETROBRAS/FUNDESPA 2009), as estações foram realocadas em relação ao 

estudo de 2005, citado anteriormente, estando as 15 estações dispostas em um raio 

de 1 km a partir dos difusores do emissário submarino do TASSE, localizado na região 

central do Canal de São Sebastião (Figura 5.3.3-15). 
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Fonte: PETROBRAS/FUNDESPA, 2009 

Figura 5.3.3-15. Localização das estações oceanográficas em relação ao Terminal Aquaviário de São 
Sebastião (TASSE). 

 

PETROBRAS/FUNDESPA (2009) observou uma ampla dominância do grupo dos 

copépodes, com densidades variando de 780 a 17.825 org./m3, em fevereiro. Os 

demais grupos holoplanctônicos não alcançaram densidades expressivas, atingindo 
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máximos de densidade, por volta de 2.500 org./m3, sendo que estes valores foram 

observados apenas em seis das nove estações amostradas. O meroplâncton 

apresentou densidades sempre inferiores a 1.500 org./m3, ou seja, mantendo-se cerca 

de uma ordem de grandeza inferior aos copépodes. A densidade total do zooplâncton 

foi superior a 5.000 org./m3 nas estações ao sul da saída do efluente do TASSE, 

sendo a máxima, 18.971 org./m3, obtida na estação a apenas 350 m da saída do 

emissário submarino do TASSE, na região central do Canal de São Sebastião. Os 

demais valores elevados de densidade total foram obtidos em locais mais distantes do 

emissário em questão, o que indica a influência de outros fatores alheios ao efluente 

sobre a distribuição do zooplâncton no canal. 

Entre os copépodes, o principal grupo na campanha de fevereiro de 2008 foi o da 

Ordem Calanoida, que representou no mínimo 75% do total de organismos da Sub-

classe em todas as estações, principalmente pelas espécies Paracalanus quasimodo, 

P. indicus, Temora stylifera, T. turbinata, Oithona spp., Parvocalanus crassirostris, e 

com menores densidades, os gêneros Acartia, Oncaea e Corycaeus. Em pequeno 

número, a espécie Calanoides carinatus foi registrada nesta campanha, o que pode 

indicar a influência da intrusão da ACAS sobre a plataforma continental e no Canal de 

São Sebastião em particular, durante o período das amostragens. 

Outros grupos holoplanctônicos em destaque foram as apendiculárias dos gêneros 

Oikopleura e Fritillaria, os cladóceros Penilia avirostris e Pseudoevadne tergestina, 

com valores mais elevados somente nas estações localizadas no setor norte da área 

de amostragem (região central do Canal de São Sebastião), assim como observado 

para as hidromedusas. O meroplâncton correspondeu a um percentual pouco 

relevante do zooplâncton total, sendo os grupos mais abundantes Cirripedia, 

Brachyura, Polychaeta e Mollusca. 

Na campanha de agosto (PETROBRAS/FUNDESPA, 2009), a densidade total do 

zooplâncton foi inferior a 5.000 org./m3 apenas em duas estações, e a máxima, 26.034 

org./m3, foi obtida na estação a 400 m da saída do efluente, com valores superiores a 

10.000 org./m3 comuns na região central do canal. 
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Foi observada uma ampla dominância do grupo dos copépodes, com densidades 

variando de 556 a 19.413 org./m3. Os demais grupos holoplanctônicos não 

alcançaram densidades expressivas, atingindo na maior parte das amostras máximos 

por volta de 3.000 org./m3. O meroplâncton apresentou densidades sempre inferiores 

a 2.500 org./m3, ou seja, representando cerca de 20% da densidade média observada 

para os copépodes. 

Entre os copépodes, a Ordem Cyclopoida apresentou até 70% do total de organismos, 

com nítida dominância do gênero Oncaea. Entre as espécies de Calanoida, as mais 

abundantes foram Paracalanus quasimodo, P. indicus, Temora stylifera, T. turbinata, 

Parvocalanus crassirostris, e com menores densidades, os gêneros Acartia, 

Clausocalanus e Ctenocalanus. A espécie Calanoides carinatus, indicadora da 

intrusão da ACAS sobre o Canal de São Sebastião, não foi registrada neste estudo. 

Entre os demais grupos holoplanctônicos, merece destaque o gênero Oikopleura 

(apendiculárias) e a espécie Penilia avirostris (Cladocera), os quais se alternaram em 

dominância numérica tanto nas estações localizadas junto ao Terminal, como 

naquelas mais distantes. O grupo mais abundante do meroplâncton, mesmo 

respondendo por um percentual pouco relevante do zooplâncton total no canal, foi 

Mollusca, seguido por Cirripedia e Polychaeta. 

De janeiro de 1996 a julho 1997 e de julho de 1998 a janeiro de 1999, Eskinazi-

Sant‘Anna e Björnberg (2006) estudaram a composição qualitativa, a abundância 

numérica e a distribuição sazonal do microzooplâncton no Canal de São Sebastião, 

em diferentes períodos sazonais. Foram identificados 43 taxa de Protozoa, quatro de 

rotíferos e 30 de náuplios de copépodos. Os tintinídeos representaram o grupo mais 

abundante do microzooplâncton, com 31 espécies registradas, destacando-se 

Amphorellopsis acuta, Codonellopsis morchella, Eutintinnus tenuis, Favella 

ehrenbergii, Leprotintinnus nodqvisti, Tintinnopsis buetschlil, T. lobiancoi e T. radix, 

além de náuplios de copépodos (Tabela 5.3.3-6). Os resultados obtidos indicam que 

as massas de água desempenham um papel crucial na composição sazonal das 

assembléias microzooplanctônicas do Canal de São Sebastião. 
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Tabela 5.3.3-6. Composição de espécies de zooplâncton registradas por Eskinazi-Sant’Ana e Björnberg 
(2006) 

Composição de espécies de zooplâncton 

Heliozoa 

Sticholonche zanclea 

Radiolaria 

Acrosphaera spp 

Actinoma spp 

Heliocostomella spp 

Heliodiscus asteriscus 

Hexacontium spp 

Hexalonche spp 

Radiolaria (Spumellaria) 

Radiolaria (others) 

Testacea 

Arcella vulgaris 

Centropyxis sp 

Foraminifera 

Foraminifera (others) 

Globorotalia sp 

Tetromphalus bulloides 

Tintinnida 

Amphorellopsis acuta 

Amphorides amphora 

Amphorellopsis sp 

Amphorides amphora 

Codonella sp 

Codonellopsis morchella 

Codonellopsis sp 

Coxliella annulata 

C. intermedia 

C. laciniosa 

C. minor 

Coxiliella sp 

Dadayella pachytoechus 

Dictyocysta sp 

Eutintinnus similis 

Eutintinnus sp 

E. tenuis 

Favella ehrenbergi 

Leprotintinnus nordqvisti 

Rhabdonellopsis sp 

Stylicauda platensis 
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Composição de espécies de zooplâncton 

Tintinnopsis amphistoma 

T. campanula 

T. gracilis 

T. lata (?) 

T. levigata 

T. lobiancoi 

T. radix 

Tintinnopsis sp 

T. tocantinensis 

Naked Ciliates 

Strombidium sp 

Rotifera 

Brachionus sp 

Euchlanis sp 

Keratella tropica 

Tricocherca marina 

Copepod Nauplii 

Acartia lilljeborgi 

Calocalanus pavo 

Calocalanus sp 

Canuellidae 

Centropages velificatus 

Clausocalanus sp 

Corycaeus sp 

Ctenocalanus sp 

Ctenocalanus vanus 

Eucalanus pileatus 

Eucalanus sp 

Euterpina acutifrons 

Harpacticoida 

Longipedia sp 

Microsetella rosea 

Microsetella sp 

Oithona nana 

O. oswaldocruzi 

O. simplex 

Oithona sp 

Oncaea sp 

Paracalanus aculeatus 

Paracalanus sp 

Parvocalanus crassirostris 

Pleuromamma sp 
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Composição de espécies de zooplâncton 

Pontellopsis sp 

Pseudodiaptomus acutus 

Pseudodiaptomus sp 

Temora stylifera 

T. turbinata 

 

No EIA do Plano Integrado Porto Cidade (CDSS/CPEA, 2009), as amostras de 

zooplâncton foram coletadas nas mesmas estações em que o fitoplâncton por meio de 

arrastos verticais de uma rede cônica de 200 μm de malha com um fluxômetro. 

Representantes do grupo Calanoida se fizeram presentes na maioria das estações 

amostrais, com maior representatividade do que os Cyclopoida, onde inversões nesse 

padrão puderam ser observadas nas estações na boca da enseada do Araçá. Entre os 

copépodes, destacaram em ocorrência os gêneros Temora, Paracalanus, 

Parvocalanus e Acartia, principalmente o primeiro citado. O Cyclopoida Oithona 

apresentou significativa ocorrência nas estações localizadas mais ao sul. 

São apresentados na Tabela 5.3.3-7, os taxa pertencentes a 13 Filos, registrados nos 

estudos consultados (PETROBRAS/FUNDESPA, 2004, 2005, 2009; CDSS/CPEA, 

2009) . 

 

Tabela 5.3.3-7. Inventário dos taxa da comunidade zooplanctônica com ocorrência na região do Canal 
de São Sebastião. 

Inventário dos taxa zooplanctônicos de São Sebastião Referências 

Filo Dinoflagellata  

Noctilluca sp. 3,4 

Filo Cnidaria  

Classe Hydrozoa  

Ordem Hidroida  

Hydromedusa sp. 2,3,4 

Liriope tetraphylla 3,4 

Ordem Siphonophora  

Classe Scyphozoa  
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Inventário dos taxa zooplanctônicos de São Sebastião Referências 

Efiras 3,4 

Filo Platyhelminthes  

Classe Turbellaria  

Ordem Acoela  

Filo Mollusca  

Classe Gastropoda  

Família Cavolinidae  

Creseis acícula 2,3,4 

Classe Bivalvia  

Filo Annelida  

Classe Polychaeta  

Polycheta  

Filo Crustacea  

Classe Copepoda  

Ordem Calanoida  

Calanoides carinatus 1,4,5 

Família Eucalanidae  

Subeucalanus pileatus 2,3,4 

Subeucalanus crassus 3,4 

Subeucalanus sp. 3,4 

Família Paracalanidae  

Paracalanus aculeatus 2,4 

Paravocalanus crassirostris 1,2,3,4 

Paracalanus indicus 1,2,3,4 

Paracalanus nanus 4 

Paracalanus quasimodo 1,2,3,4,5 

Paracalanus spp 2,3,4 

Delius sewelli 4 

Acrocalanus longicornis 4 

Família Calocalanidae  

Calocalanus spp 2,3,4 

Fammília Clausolanidae  
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Inventário dos taxa zooplanctônicos de São Sebastião Referências 

Clausocalanus arcuicornis 4 

Clausocalanus furcatus 2,5 

Clausocalanus spp 1,2,4 

Ctenocalanus vanus 4 

Ctenocalanus sp. 1,2,3,4 

Família Temoridae  

Temora stylifera 1,2,3,4,5 

Temora turbinata 1,2,3,4,5 

Temora spp 2,4 

Família Centropagidae  

Centropages velificatus 2,3,4,5 

Família Pseudodiaptomidae  

Pseudodiaptomus acustus 2,3,4 

Pseudodiaptomus spp 2,4 

Família Scolecitrichidae  

Scolecithrix bradyi 4 

Família Pontellidae  

Labidocera fluviatilis 2,3,4 

Calanopia americana 2,4,5 

Família Acartiidae  

Acartia lilljeborgi 2,3,4,5 

Acartia spp 1,2,3,4 

Acartia danae 4 

Acartia tonsa 4 

Ordem Cyclopoida  

Hemicyclops sp. 4 

Família Oithonidae  

Oithona hebes 2,3,4 

Oithona nana 3,4 

Oithona oswaldocruzi 3,4 

Oithona plumifera 2,3,4,5 

Oithona simplex 4 
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Inventário dos taxa zooplanctônicos de São Sebastião Referências 

Oithona spp. 1,2,3,4 

Ordem Poecilostomatoida  

Família Oncaeidae  

Oncaea spp 2,3,4 

Oncaea venusta 2,4,5 

Oncaea curta 4 

Família Corycaeidae  

Corycaeus spp 2,3,4 

Corycaeus giesbrechti 2,3,4 

Corycaeus amazonicus 2,4,5 

Farranula gracilis 2,4 

Copilia miriabilis 4 

Família Clausidiidae  

Família Lichomolgidae  

Doricola spp 4 

Ordem Harpacticoida  

Família Euterpinidae  

Euterpina acutifrons 2,3,4,5 

Harpacticoida spp 3,4 

Clytemnestra rostrata 2,4,5 

Metis spp 4 

Microsetella spp 4 

Filo Granuloreticulosa  

Filo Protozoa  

Classe Foraminiferida  

Classe Branchiopoda  

Ordem Ctenopoda  

Família Sididae  

Penilia avirostris 1,2,3,4,5 

Família Podonidae  

Evadne spinifera 3,4 

Evadne nordmani 4 
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Inventário dos taxa zooplanctônicos de São Sebastião Referências 

Pseudevadne tergestina 1,3,4 

Pseudevadne leuckarti 4 

Pleopis polyphemoides 2,4 

Podon spp 3,4 

Classe Cirripedia  

Classe Ostracoda  

Classe Malacostraca  

Ordem Amphipoda  

Sub-ordem Gammaridea  

Família Hyperiidea  

Ordem Isopoda  

Família Epicaridae  

Ordem Decapoda-zoea  

Família Sergestoidea  

Família Luciferidae  

Lucifer faxoni 3,4,5 

Lucifer sp. 3,4 

Brachyura  

Filo Echinodermata  

Classe Echinoidea  

Classe Ophiuroida  

Classe Asteroidea  

Filo Phoronida  

Filo Chaetognatha  

Sagitta enflata 2,3,4,5 

Sagitta friderici 2,3,4,5 

Sagitta tenuis 2,3,4,5 

Sagitta spp 2,3,4 

Filo Chordata  

Sub-Filo Urochordata  

Classe Appendicularia  

Família Oikopleuridae  
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Inventário dos taxa zooplanctônicos de São Sebastião Referências 

Oikopleura dioica 2,3,4,5 

Oikopleura longicauda 2,3,4,5 

Oikopleura rufescens 3,4 

Oikopleura fusiformis 3,4 

Appendicularia spp 3,4 

Família Fritillaridae  

Fritillaria spp 1,2,3,4 

Classe Thaliacea  

Famíilia Thaliaceae  

Thalia democrática 3 

Thalia spp 4,5 

Ordem Doliolida  

Ordem Salpida  

Filo Porifera  

Fonte: PETROBRAS/FUNDESPA, (2009) – 1; CDSS/CPEA (2009) – 2; PETROBRAS/FUNDESPA (2004) – 3; 
PETROBRAS/FUNDESPA (2005) -4; VEGA-PÉREZ (2008) - 5. 

 

CONSIDERAÇÕES 

De forma geral, os organismos zooplanctônicos, possuem um papel central na teia 

alimentar pelágica, como consumidores, presas e competidores, e sua atividade 

metabólica tem importantes implicações para a ciclagem de compostos orgânicos e 

inorgânicos na coluna da água. Adicionalmente, o recrutamento de muitas espécies de 

peixes pelágicos depende da disponibilidade adequada de alimento planctônico. Além 

disso, inúmeras forçantes físicas e químicas atuam sobre o zooplâncton, com reflexos 

diretos (retenção, advecção, mortalidade) e indiretos (disponibilidade de alimento, 

predação, competição por espaço ou recursos) sobre a produtividade e a variabilidade 

espacial e temporal da comunidade. 

Neste levantamento, constatou-se que a comunidade zooplanctônica do Canal de São 

Sebastião é composta por organismos holoplanctônicos. Entre o holoplâncton desta 

região, os copépodos das Ordens Calanoida e Poecilostomatoida são dominantes, 
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assim como o observado no zooplâncton costeiro e da plataforma continental 

(GIANESELLA et al., 1999). O meroplâncton também está presente, porém de forma 

menos numerosa, representado majoritariamente pelos cirripédios.  

Os copépodos Calanoida mais representativos do Canal de São Sebastião são 

Temora turbinata, Temora stylifera, Clausolanus farcatus, Arcatia lilljeborgi, 

Paracalanus quasimodo, Calanopia americana e Centropagens velificatus. Entre os 

copépodos da Ordem Poecilostomatoida, Corycaeus giesbrechti, C. amazonicus, C. 

dubius, Oncaea venusta e O. curta, são os mais representativos. Também são 

freqüentes os cladóceros Penilia avirostris e Pseudoevadne tergestina, Quetognatos 

(Sagitta) e Apendicularia (Oikopleura), e ocasionalmente taliáceos. A presença, 

mesmo que discreta, de Calanoides carinatus pode indicar a influência da intrusão da 

Água Central do Atlântico Sul (ACAS) sobre a plataforma continental e no Canal de 

São Sebastião em particular. 

No Canal de São Sebastião, foi possível observar que a comunidade zooplanctônica 

apresenta picos de abundância no trecho central ou no setor norte do canal. Esta 

comunidade apresenta também ampla dominância do grupo dos copépodos, onde as 

Ordens Calanoida e Cyclopoida são as mais representativas. Notam-se dois picos 

sazonais de abundância do zooplâncton, um no verão e outro no inverno; dessa 

forma, baseado nos estudos pretéritos, sugere-se uma distribuição agregada destes 

organismos no canal. 

Finalmente, as densidades mais altas de zooplâncton, particularmente tintinídeos, no 

verão podem ser atribuídas a uma combinação de condições de temperatura, 

salinidade e clorofila-a, muitas vezes considerados os fatores mais importantes na 

aceleração de sua taxa de crescimento (SANDERS, 1987). No inverno, com a 

ressurgência da Água Central do Atlântico Sul (ACAS), as populações fitoplanctônicas 

associadas com massas de água oligotróficas predominam na Água Costeira (AC), 

especialmente populações nanoplanctônicas fitoflageladas, que são amplamente 

consumidas pelo microzooplanctôn (PIERCE; TURNER, 1992). Assim, é possível 
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concluir que as massas de água desempenham um papel crucial na dinâmica sazonal 

das assembléias do zooplâncton no Canal São Sebastião.  

Quanto à diversidade do zooplâncton, é possível notar um aumento no número de 

espécies ao longo dos anos em que esta região vem sendo estudada (Gaeta et al., 

1990; Gianesella et al., 1999). Contudo, segundo Vega-Peréz, (2002), nas áreas 

próximas, cerca de 1km do TASSE ocorre uma diminuição da diversidade e da 

biomassa de copépodos. Uma explicação para isso é que alguns organismos do 

zooplâncton são incapazes de alimentar-se eficientemente na presença de detritos, 

sendo excluídos naturalmente dos ambientes eutrofizados (Hein, et al., 1993). Os 

baixos valores de densidade registrados para o zooplâncton nas áreas próximas do 

TASSE, não seriam resultado da falta de alimento específico ou dos baixos teores de 

clorofila-a e de nutrientes. Ao que tudo indica, seriam provocados pelo material em 

suspensão o que teria dificultado o processo de alimentação do zooplâncton 

herbívoro, propiciando com isso, seu deslocamento para outros locais ou para 

camadas mais profundas. 

De acordo com Sabatés et al., (1989), a maior biomassa de zooplâncton 

encontrada nas estações mais profundas e afastadas da costa esta associada à 

elevada produção de fitoplâncton e à presença de frentes hidrográficas permanentes, 

as quais são menos variáveis do que em áreas costeiras. Na região de São Sebastião, 

os maiores valores de densidade de zooplâncton também foram registrados nas áreas 

mais profundas e afastadas da costa, onde detectou-se a presença de uma massa de 

água associada a elevados teores de nutrientes e à produção fitoplânctônica. 

 

Ictioplâncton 

O ictioplâncton corresponde aos ovos e larvas de peixes que fazem parte do 

zooplâncton, em uma fase do seu ciclo de vida. O estudo do ictioplâncton auxilia na 

identificação e na avaliação de recursos pesqueiros e dinâmica de populações. O 

conhecimento da distribuição e densidade dos ovos, por exemplo, permite delimitar as 
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épocas de desova, os locais de recrutamento e, até mesmo, calcular os estoques de 

algumas espécies de valor comercial, além de avaliar as modificações espaço-

temporais da composição de recursos pesqueiros. 

A maioria dos peixes teleósteos apresenta ovos e larvas planctônicas. Mesmo as 

espécies que apresentam ovos bentônicos, as larvas são planctônicas. A duração do 

estágio larval é bastante variável de espécie para espécie, de alguns dias até muitos 

meses. 

No trabalho de CDSS/CPEA (2009), o ictioplâncton foi coletado em sete estações no 

dia 30 de junho de 2009 e três estações no dia 01 de julho de 2009 através de arrasto 

horizontal de subsuperficie, com uma rede do tipo cilíndrico-cônica de 2 m de 

comprimento, malha de 330 µm e 55 cm de boca. O arrasto perdurou por 

aproximadamente 10 minutos a uma velocidade média de 2,0 nós. 

Os resultados de ovos apontaram para uma ampla variação em abundância, entre 

0,44 e 126,76 ovos/m3, gerando uma média de 46,88 ovos/m3. Os valores mais 

elevados foram observados na estação próxima, cerca de 1km,  ao TASSE, com 

107,74 ovos/m3 e na estação a extremo sul do canal, com 126,76 ovos/m3. Ovos da 

Família Engraulidae foram pouco abundantes, não ocorrendo nenhum nas estações 

localizadas na enseada do Araçá. O maior valor de ovos desta Família, 5,47 ovos/m3, 

foi observado no extremo norte do canal. Os resultados mostram que algumas 

espécies de peixes utilizam o canal como local de reprodução, pois a presença de 

ovos representa indício de atividade muito recente de desova. 

Quanto às larvas, foram coletadas 111 larvas, pertencentes a sete Famílias, a saber: 

Clupeidae, Mugilidae, Gerreidae, Sciaenidae, Gobiidae, Blenniidae e Paralichthyidae. 

Dentre estas, Blenniidae foi a mais abundante, com 42 larvas, representadas pela 

espécie Parablennius pilicornis, seguida por Gobiidae, com sete larvas. A maior 

abundância de P. pilicornis, 6,13 larvas/m3, foi observada na boca da enseada do 

Araçá. A média de larvas desta espécie foi 0,81 larvas/m3 com a freqüência de 

ocorrência de 40% entre as estações amostradas. A Família Gobiidae apresentou um 
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valor máximo de 0,32 larvas/m3 e média de 0,10 larvas/m3, estando sua distribuição 

praticamente restrita à porção norte do canal e da plataforma interna de São 

Sebastião. Os gobídeos são ovíparos e seus ovos são demersais e aderentes, 

enquanto as larvas são planctônicas. As larvas de Gobiidae ocorrem durante todo o 

ano, mas com tendência de maior abundancia no verão (KATSURAGAWA et al., 

1993). 

As larvas de Gerreidae corresponderam à espécie Eucinostomus lefroyi, com uma 

abundância média de 0,14 larvas/m³ e máxima de 1,11 larvas/m³, na boca da enseada 

do Araçá, estando ausente na área norte do canal. Clupeidae foi representada por 

larvas de Sardinella brasiliensis, ocorrendo apenas no extremo sul da região do Canal 

de São Sebastião e de Ilhabela, com abundancia de 0,74 larvas/m³. O único exemplar 

de Mugilidae, Mugil curema, foi coletado na porção sul na plataforma interna de São 

Sebastião. Foi registrada apenas uma larva de Sciaenidae (Menticirrhus sp.), coletada 

nas proximidades da enseada do Araçá. As larvas de Paralichthydae ocorreram nas 

proximidades da enseada do Araçá e ao sul da plataforma interna de São Sebastião. 

A abundância das larvas de peixes do estudo do EIA do Porto-Cidade (CDSS/CPEA, 

2009) está apresentada na Figura 5.3.3-16. 
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Fonte: CDSS/CPEA, 2009 

Figura 5.3.3-16. Distribuição da abundância de larvas de peixes no Canal de São Sebastião. 
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Katsuragawa et al. (2008), em estudo na plataforma de São Sebastião em 1994 e 

1997, amostraram 43 estações em cada campanha. Os autores registraram uma 

grande quantidade de ovos, tanto em fevereiro de 1994 (11.104 ovos) quanto em 

outubro de 1997 (7.459 ovos), sendo 33% superior na primeira campanha (Tabela 

5.3.3-8). Foi observado um maior número de estações com baixa densidade de ovos 

em águas rasas nas duas campanhas. Os valores médios de densidade foram 53,9 e 

56,6 ovos/m³ em 1994 e 1997, respectivamente. Em 1994, Clupeidae (média 20,0 

ovos/m³) foi mais abundante do que Engraulidae (média 20,4 ovos/m³), assim como 

foram mais freqüentes quanto à ocorrência (74% de Clupeidae em 1994 e 35% em 

1997). 

 

Tabela 5.3.3-8 Lista de táxon de ictioplâncton registrados na plataforma de São Sebastião em 1994 e 
1997. 

Táxon 1994 1997 

Acanthuridae X - 

Achiridae X X 

Anguiliformes X - 

Balistidae X - 

Batrachoididae X - 

Belonidae - X 

Blenniidae X X 

Bothidae X - 

Bregmacerotidae X X 

Carangidae X X 

Clupeidae X X 

Cynoglossidae X X 

Engraulidae X X 

Exocoetidae X - 

Fistularidae X - 

Gerreidae X X 

Gobiidae X X 

Haemulidae - X 

Hemiramphidae X - 

Mugilidae X X 

Mullidae - X 
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Táxon 1994 1997 

Ophidiidae X X 

Paralichtydae X X 

Scaridae X - 

Scianidae X X 

Scombridae X X 

Scorpaenidae X - 

Serranidae X X 

Sphyraenidae X X 

Stromateidae - X 

Syngnathidae X X 

Synodontidae X X 

Tetraodontidae X - 

Trichiuridae X X 

Triglidae X X 
Fonte: Katsuragawa et al.,2008 
 

 

―Quanto às larvas, em 1994 foram registradas 27.687 larvas, 

distribuídas em 32 grupos taxonômicos, com predomínio de 

Engraulidae e Clupeidae, as quais somadas representaram 60,2%. 

Em 1997, foram coletadas apenas 3.121 larvas, um valor nove vezes 

menor que o obtido em 1994‖ (Katsuragawa et al.,2008). 

No estudo de 1997 destes autores, foram identificados 25 grupos taxonômicos, sendo 

observado o predomínio de Engraulidae e Carangidae, que juntas corresponderam a 

63,0% do total de larvas. Clupeidae, desta vez representou a quarta Família em 

abundância de larvas. 

Quanto ao hábito, observou-se o predomínio de espécies demersais sobre as 

pelágicas, tanto em fevereiro de 1994 quanto em outubro de 1997. Contudo, em 

número, as espécies pelágicas foram dominantes, principalmente em função das 

larvas de Engraulidae, quatro vezes maior que as de larvas demersais. Verificou-se 

nas duas campanhas a presença de larvas recém-eclodidas. 
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CONSIDERAÇÕES 

A comunidade do ictioplâncton em São Sebastião possui característica costeiro-

nerítica, estando ausentes espécies mesopelágicas. A diferença de densidade de ovos 

observada entre as estações do ano sugere uma atividade menos intensa durante o 

verão, se comparado à primavera. É possível verificar, ainda, um alto número de 

larvas recém-eclodidas, o que permite definir o período de grande intensidade 

reprodutiva, principalmente dos peixes pelágicos, com início na primavera e término 

em meados do verão. Tal fato está provavelmente relacionado com as estratégias 

reprodutivas e com os hábitos dos próprios adultos de cada espécie, influenciados 

pelos processos dinâmicos e pelas características topográficas que modulam o 

ambiente local (KATSURAGAWA et al. 2008). 

Apesar da alta diversidade da comunidade ictioplanctônica da região, ocorre 

nitidamente a predominância de alguns poucos grupos. São conhecidas 11 Famílias 

de peixes que habitam a região, a saber: Engraulidae, Clupeidae, Carangidae, 

Blenniidae, Gobiidae, Mugilidae, Gerreidae e Sciaenidae. Destas, as dominantes no 

ictioplâncton pelágico são Engraulidae, Clupeidae e Carangidae, enquanto que entre 

os demersais, ocorre um predomínio de Paralichthyidae, Gerreidae, Sciaenidae e 

Blenniidae. Observa-se maior número de espécies de peixes demersais no plâncton 

local, porém, em menor densidade do que as espécies pelágicas (KATSURAGAWA et 

al., op cit.). 

Na costa Sudeste do Brasil, várias espécies da Família Engraulidae, pertencentes aos 

gêneros Cetengraulis, Anchovia, Anchoviella, Lycengraulis, Engraulis e Anchoa são 

reconhecidas (FIGUEIREDO; MENEZES, 1978). De forma geral, espécies desta 

Família possuem hábito costeiro, com preferência a baixas salinidades. Algumas 

possuem alto valor comercial, como a manjuba, Anchoviella lipendentostole 

(BENDAZOLI; FROSH, 1990). Na região de São Sebastião, as larvas desta Família 

possuem ampla distribuição. A dominância desta família na região deve-se 

principalmente à espécie Engraulis anchoita, a qual possui tolerância a amplas 

variações térmicas (KATSURAGAWA et al., 2008). No Sudeste do Brasil sua 
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reprodução ocorre o ano todo, com picos no fim do inverno para início da primavera e 

do fim da primavera para o início do verão (NAKATANI, 1982). De acordo com 

Matsuura (1983), a ACAS possui papel importante neste processo, o que poderia 

explicar o sucesso reprodutivo desta espécie na região de São Sebastião, 

principalmente com a entrada da ACAS, o que geralmente ocorre na primavera. 

Outra Família com alta representatividade na região é Clupeidae. Os clupeídeos são 

peixes pelágicos de pequeno porte, de hábitos costeiros, planctófagos da superfície ou 

meia-água. Alguns formam grandes cardumes e são de grande importância 

econômica em varias regiões do mundo. A sardinha-verdadeira (Sardinella 

brasiliensis) e a sardinha-cascuda (Harengula jaguana) são as espécies mais 

abundantes e freqüentes desta Família no ictioplâncton local. S. brasiliensis é 

considerada a mais abundante e também a que representa o recurso pesqueiro 

marinho mais importante do Brasil, com uma área de pesca que se estende do cabo 

de São Tome (RJ) ao cabo de Santa Marta Grande (SC) (KATSURAGAWA et al., 

2008).  

Sobre a distribuição e a densidade das Famílias de larvas identificadas, observa-se 

que as áreas ao norte e à sudeste de Ilhabela são mais ricas e diversas. Este padrão 

sugere que os fenômenos relacionados à concentração e à retenção de larvas na 

coluna d‘água se refletem na camada superficial. A distribuição do ictioplâncton é 

fortemente afetada pela sazonalidade, desova, variabilidade da produção de ovos, 

predação e inanição de larvas. O tempo que as larvas passam no plâncton e as 

forçantes físicas que afetam o transporte, a produção planctônica e a competição das 

larvas, combinados às estratégias de desova, são fatores importantes para a 

determinação dos diversos padrões de distribuição larval. Conhecendo estes padrões 

é possível entender as variações naturais ou antrópicas que afetam o ecossistema e 

assim a produção dos recursos. 

Em São Sebastião, observa-se a tendência das larvas de peixes de se concentrarem 

na porção sudeste de Ilhabela. Com a penetração eventual da ACAS na área, ocorre a 

estratificação vertical da coluna d‘água, com conseqüente estabilidade hidrográfica. A 
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maior concentração de nutrientes neste local pode criar condições ótimas para o 

desenvolvimento larval, de acordo com Bakun (1996). Este autor propõe os processos 

de enriquecimento, concentração e retenção como importantes para a ocorrência de 

condições favoráveis para o sucesso reprodutivo dos peixes. Em contrapartida, nota-

se uma área desfavorável para o desenvolvimento das larvas localizada a oeste de 

Ilhabela, cujas águas possivelmente são provenientes da região de Santos, com baixa 

salinidade e baixa qualidade nutricional. 

 

5.3.3.3.3 Comunidade bentônica 

O estudo da comunidade bentônica foi dividido entre os diferentes ambientes: costões 

rochosos, praias arenosas e canal de São Sebastião. Optou-se por essa divisão, 

considerando-se a importânca desses ambientes que apresentam variabilidade de 

hábitat e a consequentemente variabilidade de fauna associada a esses diferentes 

ambientes. 

 

Costões Rochosos 

Os costões rochosos são afloramentos de rochas cristalinas na linha do mar, sujeitos 

à ação das ondas, correntes e ventos. Podem apresentar diferentes configurações, 

tais como falésias, matacões e costões amplos e contínuos. Estão situados na 

transição entre os meios terrestre e aquático e são considerados muito mais uma 

extensão do ambiente marinho que do terrestre, uma vez que a maioria dos 

organismos que o habitam estão relacionados ao meio marinho (BREHAUT, 1982). 

São considerados um dos mais importantes ecossistemas por conter uma alta riqueza 

de espécies de grande importância ecológica e econômica, tais como mexilhões, 

ostras, crustáceos e uma grande diversidade de peixes recifais. Estes ecossistemas 

apresentam ainda uma grande biomassa e produção primária de microfitobentos e de 
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macroalgas, pois recebem grande quantidade de nutrientes proveniente dos sistemas 

terrestres.  

Os costões rochosos são locais de alimentação, crescimento e reprodução de um 

grande número de espécies (UNDERWOOD, 2000). O substrato duro favorece a 

fixação de larvas e esporos de diversas espécies de invertebrados e de macroalgas, 

adaptados ao estresse típico desta zona de transição. Organismos sésseis, muitas 

vezes abundantes nos costões, fornecem abrigo e proteção para uma grande 

variedade de animais, servindo também como substrato para a fixação de epibiontes 

(ROCHA, 1993). 

Lewis (1968) definiu a importância do melhor grau de exposição às ondas na ecologia 

de costões, uma vez que este aspecto interfere nas condições químicas e físicas da 

água, bem como nos processos biológicos, como alimentação e reprodução dos 

organismos bentônicos e toda fauna associada a esse ecossistema. Durante os 

períodos de baixa-mar, a comunidade bentônica fica exposta ao ar e submetida a 

variações de temperatura, dessecação, aumento ou redução da concentração salina 

corpórea (pela evaporação ou diluição dos fluidos do corpo com a chuva), redução na 

disponibilidade de oxigênio e nutrientes e acúmulo de excretas. 

Segundo Menge (1976), a abundância relativa de cada espécie bentônica varia de 

acordo com o ângulo de inclinação do costão. Além disso, a inclinação do costão é um 

aspecto essencial na estruturação da comunidade, uma vez que também  influencia a 

composição da comunidade bentônica.  

Os grupos mais comuns nos costões rochosos entremarés são os Crustacea 

(Cirripedia, Brachyura, Anomura, Isopoda), Mollusca (Gastropoda, Bivalvia), além de 

Polychaeta, Porifera, Ascidiacea, Echinodermata, Cnidaria (Anthozoa, Hydrozoa, 

Scyphozoa) e Bryozoa. São encontrados também Platyhelminthes (Turbellaria), 

Nemertinea, Sipuncula, Pycnogonida, e outros representantes dos Crustacea- 

Peracarida. 
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Nos municípios de Ilhabela e São Sebastião, os quais determinam os limites do Canal 

de São Sebastião, os costões são claramente os ecossistemas costeiros mais 

abundantes. Em São Sebastião, seus 34 costões perfazem 25 km de costa. Ilhabela 

(Ilha de São Sebastião) é o município com maior concentração de costões rochosos 

do litoral do Estado de São Paulo, com 76 unidades representando 133,8 km de costa, 

o que equivale a 89,5 % de toda a sua linha costeira (LAMPARELLI et al., 1998). 

Dentro deste cenário, a região do Canal de São Sebastião pode ser considerada como 

uma importante área do Estado de São Paulo quanto à biodiversidade associada aos 

costões rochosos, principalmente em relação à comunidade bentônica. Entre os 

principais motivos desta alta diversidade estão as águas relativamente abrigadas da 

ação das ondas, a eficiente circulação das correntes e, conseqüentemente, a elevada 

e diversa oferta de larvas e esporos, associados à grande variedade de microhabitats 

disponíveis para colonização. 

Os ecossistemas costeiros na região do Canal de São Sebastião estão sujeitos a uma 

variedade de impactos de origem antrópica, como o lançamento de esgotos não 

tratados e a ocupação desordenada das áreas costeiras que ameaçam o equilíbrio 

ambiental da região. 

O mapeamento costeiro realizado por Amaral (1998) mostrou que, em geral, os 

costões rochosos da região norte do Canal de São Sebastião apresentam 

comunidades compostas por organismos sésseis como cirripédios (cracas) dos 

gêneros Chthamalus (C. proteus e C. bisinuatus) e Tetraclita (T. stalactifera), 

mexilhões como Brachidontes (B. darwinianus e B. solisianus) e Perna perna, além da 

ostra Crasssostrea rhizophorae; gastrópodes (caramujos), como os herbívoros vágeis 

dos gêneros Acmaea, Fissurella, Siphonaria e Littorina; e caranguejos dos gêneros 

Pachygrapsus e Eriphia. Esses resultados corroboram as características apontadas 

por Lopes et al. (1997). 

Milanelli (2003) estudou os dados ambientais e biológicos obtidos para 17 costões 

localizados no Canal de São Sebastião, ao longo de quatro anos de amostragem 

(1993 - 1996). Na Figura 5.3.3-17 estão representadas as localizações geográficas 
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dos costões estudados pelo autor e na  estão registradas as características dos 

costões, como: declive, grau de exposição às ondas, configurações e espécies 

dominantes. O costão de Caraguatatuba não está localizado dentro da área de estudo 

do empreendimento, por isso ele não foi abordado no presente diagnóstico. 

O estudo de Milanelli (2003) também corroborou o mapeamento feito por São Paulo 

(1998). As cracas Chthamalus bisinuatus e Tetraclita stalactifera (Figura 5.3.3-18), e o 

mexilhão Brachidontes solisianus (Figura 5.3.3-19) são nitidamente as espécies 

animais dominantes nos costões da região do Canal de São Sebastião (). A área total 

ocupada por elas nas rochas é freqüentemente superior à ocupada por todo o resto da 

comunidade. Isto reflete um sistema de elevada dominância e baixa equitabilidade, 

onde mais de duas centenas de espécies animais e vegetais aparecem com menor 

freqüência ou mesmo de forma rara ou esporádica. 
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Legenda: 1- Caraguatatuba, 2 –Cigarras, 3 – Araçá, 4 – Preta, 5 – Balneário, 6 – Baleeiro, 7 – Barequeçaba, 8 – 
Canas, 9 – Armação, 10 – Guarapocaia, 11 – Viana, 12 – Indaiá, 13 – Estaleiro, 14 – Brava, 15 – Portinho, 16 – 
Feiticeira e 17 – Curral. 

Figura 5.3.3-17. Costões Rochosos localizados no Canal de São Sebastião estudados por Milanelli 
(2003). 
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Tabela 5.3.3-9. Características dos 16 costões localizados na área de estudo do empreendimento. 

Costões Rochosos Declive Grau de exposição às ondas Configuração Espécies dominantes 

Costão das Cigarras  16º Semi-exposto Costão amplo Brachidontes sp., Chthamalus sp. e Tetraclita stalactifera 

Costão do Araçá  75º Abrigado Costão amplo Chthamalus sp. 

Costão da Praia Preta  44º Abrigado Costão amplo Chthamalus sp., Brachidontes sp. e Tetraclita stalactifera 

Costão do Balneário  23º Abrigado Costão amplo Chthamalus sp. e Brachidontes sp. 

Costão do Baleeiro  12º Semi-exposto Costão amplo Chthamalus sp., Brachidontes sp. e Tetraclita stalactifera 

Costão de Barequeçaba  17º Semi-exposto Costão amplo Chthamalus sp., Brachidontes sp. e Tetraclita stalactifera 

Ponta das Canas  80º Semi-exposto 
Matacões, seixos e 

calhaus 
Chthamalus sp. 

Costão da Armação  23º Semi-exposto Costão amplo Chthamalus sp., Brachidontes sp. e Tetraclita stalactifera 

Costão de Guaparocaia  15º Abrigado Costão amplo Chthamalus sp. e Crassostrea rhizophorae 

Costão do Viana  60º Abrigado Matacão Chthamalus sp. 

Costão do Indaiá  23º Abrigado Matacão Chthamalus sp., Tetraclita stalactifera e Crassostrea rhizophorae 

Costão do Estaleiro  26º Semi-exposto Costão amplo Chthamalus sp., Brachidontes sp. e Tetraclita stalactifera 

Costão da Praia Brava  40º Exposto Costão amplo Chthamalus sp., Brachidontes sp. e Tetraclita stalactifera 

Costão do Portinho  11º Abrigado Costão amplo Chthamalus sp. e Brachidontes sp. 

Costão da Feiticeira 17º Semi-exposto Costão amplo Chthamalus sp., Brachidontes sp. e Tetraclita stalactifera 

Costão do Curral 25º Semi-exposto Costão amplo e matacão Chthamalus sp. e Brachidontes sp. 

Fonte: MILANELLI, 2003 
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Fonte: www.tidechaser.blogspot.com e www.jaxshells.org; acessado em 29/7/2010 

Figura 5.3.3-18. (A) Craca Chthamalus. (B) Craca Tetraclita stalactifera. 

 

 

Fonte: www.conchasbrasil.org.br; acessado em 29/7/2010 

Figura 5.3.3-19. Mexilhão Brachidontes solisianus. 

As análises quantitativas de cada um dos 17 costões estudados por Milanelli (op. cit.) 

não mostraram variações sazonais relevantes nas populações de cracas (Chthamalus 

sp. e Tetraclita stalactifera), mexilhões (Brachidontes sp.) e ostras (Crassostrea 

rhizophorae), as quais mantiveram suas áreas de cobertura relativamente estáveis ao 

longo dos 4 anos de monitoramento dos costões estudados. De todos os costões 

monitorados, certamente a Ponta das Canas é a região mais rica biologicamente e 

merece especial atenção tanto em relação às medidas de proteção para possíveis 

vazamentos de óleo como também no gerenciamento costeiro da região. Isto também 

é válido para Balneário, Praia Preta, Araçá e Cigarras.  

(A) (B) 
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A composição da franja supralitoral na região é de Littoraria e Nodilittorina (Figura 

5.3.3-20). Este gastrópode vágil apresentou intensa movimentação vertical de acordo 

com as condições ambientais de umidade, altura da maré e ação das ondas, podendo 

subir ou descer, em busca de seu ótimo ambiental. Freqüentemente observaram-se 

intensas densidades de Nodilittorina lineolata concentradas sobre o estrato de 

Chthamalus bisinuatus. 

 

 

Fonte: www.gastropods.com; acessado em 2/8/2010 

Figura 5.3.3-20 Gastrópode Nodilittorina. 

 

Milanelli (2003) também observou, ao longo destes quatro anos de amostragem, que 

as interações biológicas são mais intensas na região inferior dos costões. No entanto, 

a dinâmica de entrada e saída de areia na base das rochas em alguns locais 

representa um aspecto físico de extrema importância e que pode alterar severamente 

a estrutura da comunidade nesta área. 

Milanelli (op. cit.) ressaltou que a Praia do Araçá, juntamente com a Ponta das Canas 

e Viana, no município de Ilhabela, pode ser diferenciada das outras estações de 

coleta, entre eles Praia Preta, Portinho e Barequecaba, pela alta dominância de 

Chthamalus sp. Alta dominância desse cirripédio também foi reportada por Borges 

(1996) em uma faixa de um costão de São Sebastião. 

Indivíduos isolados de Chthamalus podem ser observados ao longo de toda a zona 

entremarés, desde o limite superior, incrustado em conchas de Brachidontes e outros 
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moluscos, ocupando clareiras ou mesmo no meio das algas na parte inferior da rocha, 

mostrando sua intensa capacidade de colonização como espécie oportunista e 

colonizadora primária. O estrato de Chthamalus foi bastante variável, resultante das 

interações com Brachidontes e da intensidade de batimento das ondas. As faixas mais 

desenvolvidas ocorreram em costões mais abrigados e inclinados, onde Brachidontes 

ocorrem de forma esparsa e reduzida. Certamente, quando Brachidontes consegue se 

desenvolver, tende a ocupar parte da área de Chthamalus, reduzindo a largura de seu 

estrato. Abaixo de Chthamalus, os estratos mais desenvolvidos de Brachidontes 

ocorrem em costões com declives mais suaves e/ou com maior exposição à ação das 

ondas.  

Apesar do aporte de larvas suprir os costões da região, em muitos deles as condições 

ambientais (regime de marés, ventos, carga de nutrientes, deposição de dejetos, entre 

outros) não favorecem o seu desenvolvimento. Nestes casos, observam-se os 

cinturões, bastante instáveis espacialmente, repletos de clareiras. Esta instabilidade 

também ocorre ao longo do tempo. 

Os estratos homogêneos da craca Tetraclita stalactifera aparecem invariavelmente 

abaixo de Brachidontes e acima do cinturão de algas, especialmente nos costões com 

baixos declives e maior batimento. No entanto, a densidade populacional desta 

espécie é consideravelmente menor que das outras espécies descritas acima. 

Conseqüentemente, é possível encontrar certa variedade de outras espécies animais 

e vegetais coabitando o cinturão de Tetraclita, no espaço deixado entre os indivíduos.  

O mexilhão Brachidontes sp. e a craca Tetraclita stalactifera têm nítida preferência por 

costões mais batidos e de menor declive. Nestes locais, a craca Chthamalus perde 

espaço na competição com Brachidontes, aparecendo em densidades reduzidas e 

constituindo estratos mais estreitos. Nos costões onde o declive é maior e há menor 

movimentação das águas, as populações de Brachidontes e Tetraclita se reduzem, 

podendo mesmo desaparecer em alguns locais. Com a liberação do espaço na rocha 

pelos mexilhões, Chthamalus desenvolve-se plenamente, apresentando as maiores 

densidades e os estratos mais desenvolvidos. 
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Um fato extremamente importante refere-se às intensas alterações na zonação 

estrutural dos costões do Canal de São Sebastião que estão sendo constatadas a 

partir de 1996, com a entrada constante de populações de Isognomon bicolor (Figura 

5.3.2-71). Este bivalve exótico, o qual se acredita ter alcançado o nosso litoral vindo 

em água de lastro de navios, já foi identificado em densas populações em 

amostragens realizadas em 1998 em muitos dos 17 costões estudados por Milanelli 

(op. cit.). Em Barequeçaba, esta espécie alterou severamente a estrutura zonal 

original, especialmente nas faixas de Brachidontes e Tetraclita, e foi objeto de estudo 

específico, em coletas realizadas em 2003.   

 

 

Fonte: www.jaxshells.org  

Figura 5.3.3-21. Bivalve Isognomon bicolor. 

 

O estudo de Souza et al. (1997) comparou a composição e o número de indivíduos 

das espécies presentes nas praias do Canal de São Sebastião na fauna associada a 

bancos de Perna perna, Brachidontes solisianus, B. darwinianus e Isognomon alatus, 

bem como sua relação com a complexidade desses substratos. Com os resultados 

encontrados foi possível concluir que existe correlação direta entre o tamanho da 
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concha e a riqueza de fauna associada, e correlação inversa entre a diversidade e a 

densidade do substrato. 

Em trabalho realizado no Canal de São Sebastião, Oliveira (2003) analisou os 

hidróides de hábito epifítico desta área. Foram coletadas algas e hidróides em três 

diferentes praias: Barequeçaba, Sino e Cigarras, durante o período compreendido 

entre janeiro de 2001 e março de 2002.  

Os hidróides habitam praticamente todos os ambientes marinhos e são abundantes e 

ecologicamente diversos em algumas regiões (GILI; HUGHES, 1995). Ocorrem em 

sua maioria em ambientes marinhos, porém podem ocorrer em água doce ou salobra. 

São encontrados desde zonas entremarés até profundidades abissais, geralmente 

fixados sobre substratos artificiais ou naturais de origem mineral, animal, vegetal ou, 

em casos particulares, como habitantes de substratos não consolidados, inclusive 

como parte da fauna psâmica (GILI; HUGHES, 1995). No ecossistema fital, os 

hidróides estão entre os principais grupos que utilizam as plantas como substrato, 

competindo espacialmente com poríferos, briozoários e tunicados, por exemplo (cf. 

MASUNARI; FORNERIS, 1981). 

O Estado de São Paulo apresentou 43 espécies de hidróides epifíticos, sendo que no 

Canal de São Sebastião foram registrados 39. O número dessas espécies observadas 

no Canal de São Sebastião, é alto quando comparado a outras regiões costeiras 

brasileiras como os litorais dos Estados do Paraná (20 espécies), Rio de Janeiro (7 

espécies) e Pernambuco (9 espécies). Isso mostra que 91% dos hidróides epifíticos 

conhecidos para o litoral paulista podem ser encontrados na região do Canal de São 

Sebastião (OLIVEIRA et. al., 2006). 

Com relação ao grau de exposição às ondas, em uma escala mais ampla, o Canal de 

São Sebastião é considerado um local abrigado, uma vez que o anteparo da Ilha de 

São Sebastião impede a entrada de ondas de mar aberto no Canal. No entanto, 

mesmo dentro do Canal existe um gradiente de circulação de águas, influenciado pela 

ação dos ventos e geomorfologia da costa, fazendo com que, pela posição dos 

costões, por exemplo, a Praia da Feiticeira ou Praia Brava sejam mais batidas do que 
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Araçá ou Portinho. Este gradiente interno de batimento afeta diretamente tanto a 

densidade das populações dominantes, como a composição e riqueza da comunidade 

como um todo. 

De modo geral, os costões protegidos da ação de ondas, como os do interior do Canal 

de São Sebastião, são classificados como altamente vulneráveis (ROCHA, 1993). Em 

situações graves, como é o caso da exposição à poluição por óleo, este pode 

permanecer nesses ambientes por vários anos (API, 1985; MICHEL; HAYES, 2002) e 

as perturbações podem se manifestar por mais de 10 anos (HAWKINS et al., 2002; 

SOUTHWARD, 1978). Costões expostos, contrariamente, são pouco vulneráveis a 

esse tipo de poluente, uma vez que a ação das ondas constitui um agente efetivo na 

remoção natural do óleo. No acidente Erika, Le Hir e Hily (2002) observaram que nos 

costões expostos à ação das ondas o impacto foi mínimo. No entanto, apesar da 

capacidade de auto-limpeza eficiente, populações de costões batidos podem também 

sofrer intensos impactos agudos em contato com óleo leve e tóxico (MICHEL; HAYES, 

2002). 

Estudo realizado por Lopes et al. (1997) para o Programa de Monitoramento de 

Derrames de Óleo em Costões Rochosos do Canal de São Sebastião, destaca que 

dentre os 17 costões estudados, os indivíduos representativos foram: Chthamalus spp. 

(C. bisinuatus e C. proteus), Tetraclita stalactifera e os mexilhões Brachidontes spp. 

(B. solisianus e B. darwinianus).  

Em junho de 2009, foi realizado o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) que teve como 

objetivo a avaliação dos impactos ambientais associados à ampliação do Porto de São 

Sebastião – Plano Integrado Porto-Cidade (CDSS/CPEA, 2009) (Tabela 5.3.3-10). 

Neste trabalho foi realizado um diagnóstico biológico das comunidades bentônicas 

sésseis e semi-sésseis de substrato consolidado da zona entremarés da Praia do 

Araçá e do lado esquerdo da Praia Preta, envolvendo caracterização quali-

quantitativa. Em função dos diferentes níveis taxonômicos alcançados, as 

morfoespécies passaram a ser tratadas como Unidade Taxonômica Operacional 

(UTO). Da mesma forma, os espaços não ocupados foram tratados como uma UTO 
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devido a sua importância na dinâmica da ocupação do espaço de comunidade de 

substrato duro, como está evidenciado na literatura (BORGES, 1996, 2002; BORGES; 

ROSSO, 1998; GIORDANO, 2001; OSSE, 1995). Foi registrado um total de 6.100 

contatos de organismos, pertencentes a 32 UTOs na soma da amostragem nas cinco 

estações de coleta. As espécies que se apresentaram como dominantes no estudo 

foram Crassostrea sp., Balanus amphitrite e Chthamalus sp. 

 

Tabela 5.3.3-11 Espécies registradas nos costões rochososavaliados por CDSS/CPEA, 2009. 

Espécies registradas no costões rochososavaliados 

Filo Porifera 

Classe Desmospongiae 

Familia Halichondriidae 

Hymeniacidon sp.  

Familia Tedaniidae 

Tedania sp.  

Porifera cinza 

Filo Mollusca 

Classe Gastropoda 

Familia Lotiidae 

Collisella subrugosa 

Familia Littorinidae 

Littorina flava 

Littorina ziczac 

Classe Bivalvia 

Familia Mytilidae 

Brachidontes sp. 

Familia Ostreidade 

Crassostrea sp. 

Filo Annelida 

Classe Polychaeta 

Familia Sabellidae 

Sabellidae preto  
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Espécies registradas no costões rochososavaliados 

Sabella sp.  

Filo Arthropoda 

Classe Maxillopoda 

Familia Balanoidea 

Balanus amphitrite  

Familia Chthamalidae 

Chthamalus sp.  

Familia Tetraclitidae 

Tetraclita stalactifera 

Classe Malacostraca 

Familia Corophiidae 

Corophium sp.  

Filo Bryozoa 

Classe Eurystomatoda 

Familia Vesiculariidae 

Zoobotryon pellucidum 

Classe Gymnolaemata 

Familia Bugulidae 

Bugula sp. 

MACROFITAS MARINHAS 

Chlorophyta 

Classe Ulvophyceae 

Familia Ulvaceae 

Ulva sp. 

Enteromorpha sp.  

Ulvaceae  

Classe Bryopsidophyceae 

Familia Codiaceae 

Codium sp.  

Phaeophyta 

Classe Phaeophyceae 
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Espécies registradas no costões rochososavaliados 

Familia Dictyotaceae 

Dictyopteris delicatula  

Rhodophyta 

Classe Florideophyceae 

Familia Corallinaceae 

Amphiroa sp. 

Corallina officinalis 

Crosta de Corallinaceae  

Familia Galaxauraceae 

Galaxaura sp. 

Familia Gracilariaceae 

Gracilaria sp.  

Familia Bonnemaisoniaceae 

Asparagopsis sp. 

Familia Rhodomelaceae 

Acanthophora sp. 

Bostrychia sp. 

Laurencia sp. 

Familia Ceramiaceae 

Ceramiaceae  

 

Em geral, pelos dados obtidos nos diferentes estudos, as cracas Chthamalus 

bisinuatus e Tetraclita stalactifera, e o mexilhão Brachidontes solisianus são 

nitidamente as espécies animais dominantes nos costões da região do Canal de São 

Sebastião. Foi verificado por vários autores a dominância das espécies Chthamalus 

sp. em ambientes com maior declive e costões menos batidos. Em ambientes com 

declive menor e costões mais batidos houve a dominância de Brachidontes e 

Tetraclita. 

Considerando a intensa dinâmica observada nos costões do Canal de São Sebastião, 

a possibilidade de eventos e ciclos de longo prazo (plurianuais), e fatos novos como a 



 

Relatório Ambiental Preliminar 

Ampliação do Píer Petroleiro 

Terminal Aquaviário de São Sebastião 

Rev.: 00 

Página 266 de 404 

Data: 15-09-2011 

Cap.5.3.Meio Biótico  

 

____________________________________________________________________________________________ 

Diagnóstico do Meio Biótico                                                                                                        266 de 404 

entrada de espécies invasoras, faz com que seja muito importante realizar 

atualizações periódicas das informações, uma vez que esses sitemas apresentam-se 

sensíveis a alterações ambientais. 

Praias Arenosas 

As praias constituem sistemas dinâmicos, onde elementos básicos como ventos, água 

e sedimentos arenosos interagem, resultando em processos hidrodinâmicos e 

deposicionais complexos (BROWN; MCLACHLAN, 1990). Compreendem uma porção 

subaérea (supra e médio-litoral) e outra subaquática que inclui a zona de arrebentação 

e se estende até a base orbital das ondas (WRIGHT; SHORT, 1983). A dinâmica 

costeira, que condiciona a construção geomorfológica da linha da costa, é a principal 

responsável pelo desenvolvimento das praias arenosas e pelos processos de erosão e 

deposição que as mantêm em constante alteração. 

As praias podem ser identificadas desde muito expostas a muito protegidas, sendo a 

variabilidade física resultante da combinação de parâmetros básicos como 

característica das ondas e granulometria do sedimento (MCLACHLAN, 1980). Destes 

dependem a morfologia do fundo, o padrão de circulação e a dinâmica de correntes 

(VILLWOCK, 1987). De acordo com estes fatores, as praias podem ser classificadas 

quanto à morfodinâmica em dois estados extremos: dissipativos e refletivos (WRIGHT; 

SHORT, 1983).  

A diversidade ou abundância de espécies em geral, em ambientes praiais está 

diretamente relacionada a fatores associados à morfodinâmica, como inclinação da 

praia e tamanho das partículas do sedimento. Quase sempre, quanto maior o tamanho 

do grão, mais íngreme o perfil da praia (VILLWOCK, 1994). Quanto maior o diâmetro 

do grão e a declividade, menor a diversidade e a abundância específica 

(MCLACHLAN, 1983). 

A macrofauna da zona entremarés de praias pode ser caracterizada como uma 

comunidade com baixa diversidade, reduzida riqueza e elevada dominância numérica 

de poucas espécies, quando comparada com a de regiões submersas (AMARAL, 
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1996).  A fauna bentônica de praias é composta por animais permanentes, 

normalmente com distribuição agregada que, conforme o modo de vida compõe a 

epifauna (epipsamon ou epipsamose) e a infauna (endopsamon ou endopsamose) e, 

com relação ao tamanho, é classificada como macrofauna, meiofauna e microfauna. A 

macrofauna está representada pela maioria dos grupos taxonômicos como Cnidaria, 

Turbellaria, Nemertinea, Nematoda, Annelida, Mollusca, Echiura, Sipuncula, 

Crustacea, Pycnogonida, Brachiopoda, Echinodermata e Hemichordata. Entre estes, 

são numericamente mais importantes Polychaeta, Mollusca e Crustacea (BROWN; 

MCLACHLAN, 1990).  Embora a maioria das praias da região de São Sebastião seja 

caracterizada como ambientes protegidos de baixa energia (SOUZA; FURTADO, 

1987), nota-se uma variabilidade em relação aos aspectos morfológicos e estruturais, 

o que sugere uma variação quanto à distribuição espacial da macrofauna. Estudos 

desenvolvidos nesta região têm registrado a dominância numérica e específica de 

poliquetas, sendo os moluscos e os crustáceos representados por poucas espécies 

(AMARAL et al., 1990).  Nos ambientes sujeitos a amplas variações de fatores 

ambientais, como as praias e planícies de maré, a estrutura da comunidade é 

freqüentemente determinada pelo estado morfodinânimo nos quais os fatores físicos 

são, na maioria das vezes, predominantes sobre os biológicos. Vários autores 

consideram a macrofauna de praias arenosas como exemplo de comunidades 

fisicamente controladas (BROWN; MCLACHLAN, 1990; DEXTER, 1983; JARAMILLO 

et al., 1993).   Na Figura 5.3.3-22 estão apresentadas as praias citadas nos estudos 

abordados no presente diagnóstico.   Com o intuito de analisar os padrões de 

densidade e diversidade das espécies em diferentes tipos de ambientes entremarés, 

procurando identificar os fatores determinantes de sua distribuição espacial, Omena 

(1997) realizou um trabalho onde foram selecionadas cinco praias. Duas estão 

localizadas no continente (enseadas de Caraguatatuba e Araçá), e três na Ilha de São 

Sebastião/Ilhabela (Barra Velha, Siriúba e Garapocaia). As praias do Araçá e Barra 

Velha possuem características morfológicas semelhantes, ambientes protegidos de 
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baixo batimento. Devido à proximidade dos centros urbanos, estes dois ambientes 

estão sujeitos a um maior impacto antrópico. 

 

Figura 5.3.3-22. Praias localizadas no Canal de São Sebastião e citadas nos estudos abordados neste 
diagnóstico. 
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As praias da Enseada e do Araçá caracterizaram-se pela predominância de areia 

muito fina, sendo esta muito bem selecionada na Enseada. A Barra Velha apresentou 

sedimento composto por areia muito fina e fina, pobremente selecionada. Por outro 

lado, as praias de Garapocaia e Siriúba foram basicamente constituídas por areia 

grossa, moderadamente selecionada na primeira e pobremente selecionada na 

segunda. Os sedimentos mais finos (altos valores de diâmetro médio) além das 

maiores porcentagens de calcário ocorreram no Araçá. Uma maior porcentagem de 

silte-argila e de matéria orgânica foi registrada na Barra Velha. 

Quanto ao grau de exposição às ondas, as praias da Barra Velha e Araçá podem ser 

classificadas como muito protegidas, enquanto que Enseada, Siriúba e Garapocaia 

como protegidas, conforme classificação proposta por McLachlan (1980) e as 

ponderações de Dexter (1983). Os estudos realizados sobre a comunidade bentônica 

de praias arenosas abordaram os anelídeos poliqueta, crustáceos, macrofauna total e 

moluscos. 

As características físicas das cinco praias estudadas sugerem a existência de um 

suave gradiente morfodinâmico no qual se encontram desde ambientes em que a faixa 

entremarés é ampla e a inclinação atenuada (Enseada, Araçá e Barra Velha) até 

aqueles onde a inclinação é maior e a granulometria é composta por sedimentos 

grosseiros (Garapocaia e Siriúba).  

A praia de Garapocaia situa-se em um extremo deste gradiente, pois possui menor 

amplitude entremarés e maior porcentagem de areia grossa com baixo teor de matéria 

orgânica; seguindo este gradiente estaria Siriúba devido à porcentagem de areia 

grossa, média e silte-argila, além de um médio teor orgânico. A Enseada ocuparia 

posição intermediária uma vez que as correntes de marés que atingem a praia 

conferem uma ação que favorece a deposição de areia muito fina, muito bem 

selecionada (SOUZA; FURTADO, 1987). A praia da Barra Velha seguida por Araçá 

estaria no outro extremo do gradiente, uma vez que a contribuição da fração silte-

argila e de matéria orgânica é maior. 
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Um total de 20 espécies e 410 indivíduos de poliquetas, representados por 15 

Famílias foram identificados no estudo de Omena (1997). Todas as espécies 

encontradas já tiveram sua ocorrência registrada para a região do Canal de São 

Sebastião, com exceção de Sternaspis capillara (AMARAL et al., 1990). Apesar de 

grande parte das espécies ter hábito alimentar detritívoro, foram também observadas 

espécies carnívoras e suspensívoras (filtradoras). A Tabela 5.3.3-12 apresenta a 

densidade de indivíduos encontrada nas cinco praias estudadas por Omena (op. cit). 

 

Tabela 5.3.3-12. Densidade de indivíduos bentônicos encontrada nas cinco praias estudadas por 
Omena (1997). 

Praias Enseada Garapocaia Siriuba Barra Velha Araçá 

Densidade 186 ind./m³ 36 ind./m² 15 ind./m² 145 ind./m² 28 ind./m² 

 

A alta densidade de indivíduos (145 ind/m3) encontrada na Barra Velha deve-se à 

presença de um grande número de espécies bem representadas. Vários autores têm 

demonstrado que a abundância e riqueza de poliquetas em praias arenosas 

aumentam ao longo de um gradiente decrescente de exposição (DEXTER, 1983; 

JARAMILLO; GONZALES, 1991; MCLACHALAN, 1983). Nos ambientes de alta 

energia (areia grossa e maior declividade) a sobrevivência destes organismos é 

comprometida pela ausência de proteções como exoesqueletos e impossibilidade de 

manter galerias e tubos fixos nestes substratos de menor estabilidade (BROWN; 

MCLACHLAN, 1990). 

Embora grande parte dos estudos estabeleça que a distribuição espacial da 

macrofauna seja determinada pelo diâmetro do grão (e.g. JARAMILLO; GONZALES, 

1991), os resultados obtidos indicam que fatores como salinidade, porcentagem de 

areia, silte-argila e conteúdo de matéria orgânica foram determinantes para a estrutura 

da comunidade de poliquetas. 

Em estudo realizado na Praia do Araçá, Reis et al. (1996) coletaram e identificaram 

um total de 15 espécies de poliquetas e 113 indivíduos. Neste estudo, observou-se 
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uma baixa diversidade, sendo somente quatro espécies representadas por 10 ou mais 

indivíduos: Heteromastus filiformis, Armandia agilis, Capitella capitata e Scoloplos sp. 

Estas espécies compreenderam cerca de 70% dos poliquetas coletados, sendo as 

duas primeiras espécies as mais abundantes. Estes autores destacam a presença 

marcante de Heteromastus filiformis e Capitella capitata (Figura 5.3.3-23), 

consideradas indicadoras biológicas de poluição por efluentes domésticos. 

 

  

Fonte: www.animaldiversity.ummz.umich.edu e www.vliz.be; acessados em 
2/8/2010 

Figura 5.3.3-23. A: Poliqueta Capitella capitata. B: Poliqueta 
Heteromastus filiformis. 

 

Entre agosto de 1995 e agosto de 1997 foram obtidas amostras aleatórias mensais do 

sedimento de dois setores (A e B) da região do Araçá. O objetivo foi analisar a 

composição, distribuição e densidade de poliquetas. O resultado encontrado revelou 

um declínio acentuado no número de espécies neste local e a presença marcante de 

espécies oportunistas como Capitella capitata, Heteromastus filiformis e Laeonereis 

acuta. Essa estrutura pode ser considerada um indício de aumento da interferência 

antrópica na área, levando à exclusão de espécies mais sensíveis (REIS; AMARAL, 

1997). 

A 

 

 

 

B 
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Nucci et al. (1997) também realizaram um estudo na região do Araçá com o objetivo 

de avaliar quais fatores têm influência na densidade e distribuição do tanaidáceo 

Kalliapseudes schubarti. Foram realizadas coletas em dois momentos, em locais 

diferentes. Primeiramente foram realizadas coletas mensais no período de agosto de 

1995 a julho de 1996. A partir de abril de 1996 estabeleceu-se um segundo setor no 

Araçá, em ambiente com características distintas, sendo empregada a mesma 

metodologia de amostragem. O resultado encontrado apresentou um total de 635 

indivíduos nos dois setores, com Kalliapseudes schubarti apresentando maiores 

densidades populacionais no período de outubro de 1995 a janeiro de 1996. Tal 

variação na densidade de K. schubarti, segundo Leitte et al. (1995), além de ser 

influenciada pelo ambiente, tem relação com o período reprodutivo, mais intenso na 

primavera e verão. No segundo setor do Araçá, observou-se que as maiores 

densidades ocorreram no estrato intermediário, composto predominantemente por 

areia muito fina, estando de acordo com Capitoli et al.(1978), que evidenciaram a 

preferência de K. schubarti por sedimentos mais finos. A distribuição desse tanaidáceo 

ao longo da região entremarés indica que a ocorrência da espécie está mais 

relacionada com o tipo de sedimento do que com a sua posição em relação à linha 

d´água, conforme também foi observado por Amaral et al. (1994). 

Na praia Engenho d´água, Rizzo e Amaral (1997) estudaram as espécies de 

poliquetas na região entremarés. Na área estudada, o substrato é composto por areia 

e pedras de diferentes tamanhos. As coletas foram realizadas mensalmente entre os 

meses de agosto de 1995 e julho de 1996. Assim como nos outros trabalhos citados 

no presente diagnóstico, a face de praia estudada foi dividida em três estratos 

paralelos à linha d‘água: inferior, intermediário e superior. No total foram coletados 949 

indivíduos (distribuídos em 41 espécies). Esta riqueza de espécies pode ser atribuída 

à complexidade estrutural do ambiente e a maior variedade de microhabitats. Entre as 

espécies de poliquetas freqüentes e mais abundantes destacaram-se Nematoreneis 

hebes, Cirriformia tentaculata, Notomastus lobatus, Owenia fusiformis, Naineris setosa 

e Isolda pulchella. De um modo geral, o estrato inferior, composto por areia grossa, foi 
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dominado por Nematonereis hebes e Notomastus lobatus e o intermediário (areia 

média) por Naineris setosa e Cirriformia tentaculata. As espécies tubícolas, Isolda 

pulchella e Owenia fusiformis, dominaram o estrato superior, principalmente nos 

meses de junho e julho de 1996. 

A composição de espécies de ermitões, a disponibilidade e os padrões de utilização 

de conchas de gastrópodes em cinco praias continentais do Canal de São Sebastião, 

incluindo o Araçá, foram estudadas por Leite et al. (1996). Dentre 188 ermitões 

coletados no Araçá pelos autores, houve predomínio de quatro espécies: Pagurus 

criniticornis (163 indivíduos) (Figura 5.3.3-24), Clibanarius vitattus (17), C. sclopetarius 

(2) e C. antillensis (1), além de cinco indivíduos jovens do gênero Clibanarius. 

 

 

Fonte: www.marinespecies.org; acessado em 31/09/2010 

Figura 5.3.3-24. Ermitão do gênero Pagurus. 

 

Quanto aos moluscos, a fauna da praia do Araçá é pouco estudada. Denadai et al. 

(1996) destacaram as seguintes espécies de moluscos presentes no Araçá: Cerithium 

atratum, Tegula viridula, Anomalocardia brasiliana, Bulla striata, Codakia orbiculata e 

Semele proficua. Com os estudos de Reis et al. (1996) e Leite et al. (1996) 

apresentados acima foi possível caracterizar a diminuição da diversidade de alguns 

dos principais componentes da macrofauna bentônica na praia do Araçá. Os autores 

responsabilizam, principalmente, a poluição por efluentes domésticos, destacando a 
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presença de espécies indicadoras desta poluição, como o anelídeo poliqueta Capitella 

capitata. 

Em 1997, foi realizado um estudo para avaliar as variações espaciais da comunidade 

de moluscos entremarés de praias do Canal de São Sebastião em dois ambientes, 

estruturalmente semelhantes, localizados nas praias de São Francisco e Engenho 

d‘água (DENADAI, 1997). As coletas foram realizadas mensalmente no período de 

agosto de 1995 a julho de 1996. Nos dois ambientes a diversidade foi alta devido a 

grande heterogeneidade ambiental, decorrente do sedimento ser constituído por areia 

do tipo média a muito grossa e pedras de variados tamanhos. O setor São Francisco 

caracterizou-se por apresentar um padrão de zonação, sendo que um maior número 

de espécies e de indivíduos, como por exemplo, Anomalocardia brasiliana, Centhium 

atratum e Corbula cubaniana, ocorreu nas regiões mais próximas à linha d‘água. No 

Engenho d‘água, a distribuição das espécies foi mais homogênea ao longo de todo 

setor, provavelmente devido às suas características morfodinâmicas. 

Arruda et al. (1997) comparou a malacofauna de diferentes praias do Canal de São 

Sebastião. As áreas estudadas (setores) situam-se nas praias Enseada, São 

Francisco, Araçá (continente), Engenho d‘água e Barra Velha (Ilhabela). A 

amostragem foi realizada mensalmente no ano de 1996. A praia da Enseada, situada 

na enseada de Caraguatatuba, possui uma região entremarés de grande extensão, 

com aproximadamente 1 km, composta por sedimentos de areia fina e muito fina. A 

zona entremarés da praia de São Francisco é constituída, predominantemente, por 

areia grossa; a região estudada apresenta o substrato composto por areia e pequenas 

pedras irregulares. A região do Araçá, formada por três pequenas praias e duas ilhas 

rochosas, possui uma zona entremarés constituída por sedimentos finos e muito finos, 

com grande quantidade de cascalho na parte superior. A área escolhida para o estudo 

na praia do Engenho d‘água, situada ao norte de Ilhabela, apresenta características 

muito semelhantes às de São Francisco. Na região central da Ilha de São Sebastião, 

junto ao Terminal da balsa, está situada a praia Barra Velha, onde predominam 

sedimentos finos de aspecto lodoso. A maior riqueza de espécies foi observada no 
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São Francisco e Engenho d‘água devido ao tipo de substrato composto por uma 

mistura de areia e pedras, o que aumenta a heterogeneidade ambiental. Em substrato 

arenoso, composto por areia muito fina como Enseada e Barra Velha, observou-se a 

dominância de Tagelus plebeius e T. divisus, respectivamente. No Araçá, o 

gastrópode Olivella minuta foi a espécie numericamente dominante (Figura 5.3.3-25). 

 

 

Fonte: www.conchasbrasil.org.br; acessado em 29/7/2010 

Figura 5.3.3-25. Gastrópode Olivella minuta. 

 

Em 2009 foram feitas amostragens para embasar o EIA do Plano Integrado Porto-

Cidade (CDSS/CPEA, 2009). O objetivo dessa amostragem foi diagnosticar a situação 

da biodiversidade da macrofauna bentônica em três tipos de substratos inconsolidados 

encontrados na região entremarés do Saco do Araçá: areia, lama e substrato arenoso 

com cascalho, através de dados biológicos obtidos em campo. A praia Preta (ao sul) e 

a do Porto Grande (ao norte), adjacentes a região do Araçá, também foram estudadas. 

As praias citadas constituem exemplos de praias típicas, sendo sua região entremarés 

constituída por sedimento arenoso pobremente selecionado. A praia Preta possui 

pequena extensão (aproximadamente 100 m) e sedimento de areia muito fina e 

inclinação mais suave em relação à praia do Porto Grande, que por sua vez possui 
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aproximadamente 1.500 m de extensão e sedimento de areia grossa. Pelo fato da 

região do Araçá ser um ambiente com alta heterogeneidade de ambientes entremarés, 

não foi possível identificar, no Canal de São Sebastião, local semelhante para as 

devidas comparações de diversidade da macrofauna bentônica em ambientes de areia 

com cascalho ou lamosos. Assim, comparou-se a diversidade a partir do ambiente 

arenoso das praias Preta e Porto Grande.  

Nas amostragens realizadas registraram-se um total de 26 espécies, pertencentes a 

quatro Filos animais: Nemertinea, Mollusca, Annelida e Crustacea (Tabela 5.3.3-13). 

Os anelídeos foram representados por 13 espécies pertencentes à Classe Polychaeta 

e uma espécie da Classe Olygochaeta; os moluscos, por uma espécie da Classe 

Gastropoda e quatro da Classe Bivalvia; os crustáceos por quatro ordens: Decapoda, 

Tanaidacea, Isopoda e Amphipoda. A primeira Ordem representada por três espécies 

e as demais, por uma espécie cada. O Filo Nemertinea foi representado por uma única 

espécie. 

 

 

Tabela 5.3.3-13 Espécies com ocorrência registrada em Praias Arenosas (Praia preta, Araçá e Porto 
Grande). 

Espécies com ocorrência registrada em Praias Arenosas 

Filo Nemertinea 

Nemertinea (nao identificados) 

Filo Mollusca 

Classe Gastropoda 

Fam. Ollividae 

Olivella minuta (Link, 1807) 

Classe Bivalvia 

Fam. Tellinidae 

Tellina sp. 

Macoma constricta (Bruguiere, 1792) 

Fam. Veneridae 

Anomalocardia brasiliana (Gmelin, 1791) 
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Espécies com ocorrência registrada em Praias Arenosas 

Fam. Corbulidae 

Corbula caribaea (Orbigni, 1842) 

Filo Annelida 

Casse Polychaeta 

Fam. Pilargidae 

Pilargis sp. 

Fam. Nereididae 

Laeonereis acuta (Treadwell, 1923) 

Fam. Goniadidae 

Glycinde multidens (Muller, 1858) 

Fam. Onuphidae 

Diopatra sp. 

Fam. Eunicidae 

Marphysa sebastiana (Steiner & Amaral, 2000) 

Fam. Spionidae 

Scolelepis squamata (Muller, 1806) 

Aonides sp. 

Fam. Magelonidae 

Magelona sp. 

Fam. Opheliidae 

Armandia agilis (Andrews, 1891) 

Armandia sp. 

Fam. Capitellidae 

Capitellidae 

Fam. Maldanidae 

Maldanidae 

Fam. Ampharetidae 

Isolda pulchella (Muller, 1858) 

Classe Olygochaeta 

Fam. Tubificidae 

Tubifex sp. 

Filo Crustacea 

Ordem Decapoda 
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Espécies com ocorrência registrada em Praias Arenosas 

Subordem Dendrobranchiata 

Infraordem Peneidea 

Xiphopenaeus kroyeri (Heller, 1862) 

Subordem Pleocyemata 

Infraordem Anomura 

Upogebia brasiliensis (Holthuis, 1956) 

Lepidopa richmondi (Benedict, 1903) 

Ordem Tanaidacea 

Kalliapseudes schubarti (Mane-Garzon, 1949) 

Ordem Isopoda 

Excirolana sp. 

Ordem Amphipoda 

Sunampithoe pelagica (Milne-Edwards, 1830) 

Fonte: CDSS/CPEA, 2009 

 

 

Dentre os ambientes estudados por CDSS/CPEA (2009), o que apresentou maior 

densidade de individuos/m² foi o ambiente lamoso do Araçá, onde o tanaidáceo 

Kalliapseudes schubarti dominou a comunidade. O ambiente arenoso com cascalho 

do Araçá também alcançou um alto número de indivíduos, no entanto, sem 

dominância de uma espécie em particular. Em seguida, os ambientes arenosos da 

praia Preta, Araçá e Porto Grande, apresentaram indivíduos com maior abundância do 

poliqueta spionídeo Scolelepis squamata e também do nereidídeo Laeonereis acuta, 

no caso do Araçá. 

Em termos de riqueza, o ambiente mais heterogêneo, constituído por areia com 

cascalho, foi o que atingiu o maior número de espécies, seguido pelo ambiente 

lamoso. Os três ambientes arenosos tiveram menor número de espécies, sendo o 

mais rico o Araçá, seguido pelas praias Porto Grande e Preta. Uma das espécies mais 

abundantes no Araçá, o berbigão Anomalocardia brasiliana, é bastante utilizado como 

alimento pela população que vive nas imediações do Araçá. 
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De maneira geral, os estudos pretéritos sobre as praias arenosas no Canal de São 

Sebastião apresentaram dominância de poliquetas, sendo os moluscos e os 

crustáceos representados por poucas espécies. Verificou-se a presença marcante das 

espécies de poliquetas oportunistas Capitella capitata e Heteromastus filiformis, o que 

pode ser um indício da interferência antrópica nesta área. 

As praias localizadas na porção norte do Canal de São Sebastião apresentam 

sedimentos de areia grossa caracterizados por ambientes com maior hidrodinamismo, 

como as praias de São Francisco, Garapocaia, Siriúba e Engenho d‘água. Com os 

estudos apresentados observou-se que a maior riqueza de espécies foi observada em 

ambiente com tipo de substrato composto por uma mistura de areia e pedras, o que 

aumenta a heterogeneidade ambiental. Na Tabela 5.3.3-14 foram sintetizadas as 

características das praias localizadas no Canal de São Sebastião. 

 

 
Tabela 5.3.3-14. Características das praias localizadas no Canal de São Sebastião e as respectivas 

bibliografias.  

Praia Granulometria Espécies dominantes Referências 

Caraguatatuba 
Areia muito 

fina 

Moluscos (Tagelus plebeius, T. 

divisus) 

Arruda et. al (1997), Omena 

(1997), Souza e Furtado (1987) 

São Francisco Areia grossa 

Moluscos (Anomalocardia 

brasiliana, Centhium atratum e 

Corbula cubaniana) 

Denadai et al 1997, Arruda et al 

(1997) 

Garapocaia Areia grossa Poliquetas Omena (1997) 

Siriuba Areia grossa Poliquetas Omena (1997) 

Engenho 

d´água 
Areia grossa 

Poliquetas (Nematoreneis hebes, 

Cirriformia tentaculata, 

Notomastus lobatus, Owenia 

fusiformes, Naineris setosa e 

Isolda pulchella). 

Denadai et al 1997, Arruda et. 

al (1997), Rizzo e Amaral 1997) 

Barra Velha 
Areia muito 

fina 

Moluscos (Tagelus plebeius, T. 

divisus) 

Arruda et. al (1997), Omena 

(1997), Souza e Furtado (1987) 

Preta Areia fina Poliquetas CDSS/CPEA (2009) 

Araçá 
Areia muito 

fina 

Poliquetas (Heteromastus 

filiformis, Armandia agilis, 

Capitella capitata e Scoloplos sp.) 

Arruda et. al (1997), Omena 

(1997), Souza e Furtado 

(1987), Leite et al (1997), Reis 

et. al. (1996) e Nucci (1997) 

Porto Grande Areia grossa Poliquetas CDSS/CPEA (2009) 
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Canal de São Sebastião 

Os organismos da macrofauna, especialmente os da infauna, por possuírem pouca 

mobilidade, são considerados importantes monitores in situ do grau de perturbação de 

um ambiente. Tal fato pode refletir os efeitos dos contaminantes que atuam durante 

longos períodos de tempo.  

Os sedimentos marinhos registram uma rica fauna que compreende quase todos os 

grupos de invertebrados presentes no planeta. Em regiões costeiras, esses 

organismos podem sofrer intensa ação antrópica, pois os sedimentos funcionam como 

depositários de diversos materiais que chegam às zonas costeiras de interface, 

principalmente através de bacias de drenagem continental e/ou diretamente pela ação 

humana (MEYER-REIL; KOSTER, 2000). 

A principal característica do habitat bêntico é o tipo de substrato, que está intimamente 

associado com a natureza física da área, em termos de movimentação da água. Existe 

uma relação bem conhecida entre a deposição e a seleção das partículas de 

sedimento e a velocidade das correntes que as transportam, baseada na Lei de 

Stokes (PIRES-VANIN, 1993). A deposição de sedimentos grosseiros (areia) 

geralmente são encontradas em regiões mais rasas e sujeitas a intensas correntes de 

maré, ou à drenagem de áreas terrestres adjacentes. Sedimentos finos (silte e argila) 

são depositados em regiões mais profundas da plataforma, ou em locais relativamente 

rasos, mas que estejam sujeitos a fracas correntes (PIRES-VANIN, op.cit.). 

Fatores importantes para o estabelecimento e a manutenção das espécies bentônicas, 

em algumas áreas, são a quantidade de matéria orgânica e de oxigênio presentes no 

sedimento. Normalmente um alto teor de matéria orgânica está associado a 

sedimentos finos que, no seu conjunto, apresentam maior área de superfície para 

aderência de bactérias. São estas, em última análise, a principal fonte de nutrição para 

o organismos bênticos. Na região de São Sebastião, os dados obtidos de carbono e 

nitrogênio orgânicos indicam que a quantidade de matéria orgânica no sedimento se 

encontra em níveis medianos (SALDANHA-CORRÊA, 1999). 
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Quanto à plataforma interna adjacente ao Canal de São Sebastião, Santos (1999) 

analisou a distribuição batimétrica dos crustáceos peracarídeos e a estrutura das 

comunidades de Amphipoda. Nesse estudo verificou-se a existência de dois domínios 

faunísticos na plataforma, separados pela isóbata de 50 metros, e um aumento da 

abundância e diversidade dos grupos analisados em função do aumento da 

profundidade. 

Pires-Vanin et al. (1997) estudaram a distribuição e a estrutura da macrofauna 

bentônica no Canal de São Sebastião com base nas espécies mais abundantes e 

freqüentes dos Filos Crustacea, Mollusca e Echinodermata. A região central do Canal, 

junto com a porção norte insular, apresentou uma tendência ao aumento da 

abundância, densidade e riqueza, correlacionada com a heterogeneidade sedimentar 

proveniente de um maior grau de exposição às ondas nesses locais. A variação 

sazonal mostrou não ser significativa para a composição e estrutura da macrofauna 

estudada. 

No Canal de São Sebastião, Pires-Vanin (2001) realizou um estudo abrangente sobre 

a composição, distribuição e estrutura da megafauna, enquanto Arasaki (1997), Pires-

Vanin et al. (1997) e Muniz e Pires (2000) estudaram vários aspectos da ecologia das 

comunidades da macrofauna desse mesmo local. Um enfoque sobre o hábito 

alimentar e a formação de grupos tróficos em anelídeos poliquetas foi apresentado por 

Muniz e Pires (1999). Os autores mostraram que esses grupos guardam uma relação 

com as variáveis ligadas ao sedimento, tais como granulometria e conteúdo de 

carbono orgânico. 

As menores densidades e diversidades obtidas próximas ao emissário do Araçá e a 

área do porto, durante as quatro épocas estudadas por Muniz e Pires (2000) e Arasaki 

et al. (2004), podem estar relacionadas aos maiores teores de carbono e nitrogênio 

orgânicos encontrados, que, por sua vez, estão associados aos grãos mais finos de 

sedimentos. Essa diminuição de densidade e diversidade nesses locais também foi 

observada por Heitor (2002). Muito embora o enriquecimento orgânico promova, 

inicialmente o aumento do número de indivíduos e espécies bentônicas, a relação 
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entre concentrações máximas de matéria orgânica e valores baixos de densidade e 

diversidade parece ser verdadeira, na medida em que é alcançada a capacidade de 

suporte dessa comunidade. Além disso, outros fatores, como por exemplo, aumento 

de predadores, também podem interferir na  densidade e na diversidade da  

comunidade.Além do estudo realizado por Heitor (2002), nos levantamentos 

realizados pela PETROBRAS/FUNDESPA no período de 2003 e 2004 

(PETROBRAS/FUNDESPA, 2004b, 2005),  os Polychaeta constituíram o grupo 

dominante, excetuando-se os Nematoda (meiofauna) que foram muito abundantes. 

Nesse período, 2003 a 2004, verificou-se que a densidade total foi mais alta nas 

regiões sul e norte do Canal. A dominância dos poliquetas sobre os outros grupos da 

macrofauna é comum em sedimentos não consolidados não apenas no canal de São 

Sebastião (ARASAKI et al., 2004; MUNIZ; PIRES-VANIN, 2000) como também em 

outras regiões do mundo (ver KNOX, 1977). Nas campanhas de 2003 e 2004 

verificaram-se densidades mais elevadas nas regiões sul e norte do Canal e variações 

temporais na composição de espécies mais abundantes não foram muito notáveis. 

Quanto à diversidade, nessas campanhas observou-se que os maiores valores 

sempre estiveram associados às estações constituídas por sedimento mais arenoso.  

A PETROBRAS/FUNDESPA (2004a) realizou um estudo da estrutura das 

comunidades bentônicas na região em frente ao Yatch Clube de Ilhabela. Esse tipo de 

estudo, especialmente da infauna, reflete tanto as condições ambientais no momento 

da amostragem quanto às condições existentes em momentos anteriores, mostrando 

assim o efeito dos contaminantes que atuam durante longos períodos de tempo 

(CLARKE; WARWICK, 1994; GRAY, 1979). 

Nas três estações amostradas no estudo da PETROBRAS/FUNDESPA (2004a) 

(Figura 5.3.3-26) foram coletados um total de 240 indivíduos, dos quais 175 eram 

nemátodos, 40 poliquetos, 16 crustáceos, 6 bivalves, 2 sipunculídeos e 1 era 

equinodermo (ofiuróide).  
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Figura 5.3.3-26. Estações de amostragem do estudo da PETROBRAS/FUNDESPA (2004b), próximo 
ao Yatch Clube de Ilhabela. 

 

Na estação 2, a alta abundância do grupo Nematoda poderia estar relacionada ao 

maior teor de carbono orgânico total e matéria orgânica registrados nesse local, já que 

estudos têm observado uma dominância desse grupo taxonômico em ambientes 

afetados por contaminação orgânica (PEARSON; ROSENBERG, 1978; 

SCHRATZBERGER; WARWICK, 1998). O tipo de sedimento associado a outras 

variáveis é um dos principais fatores responsáveis pela estrutura das comunidades 

bentônicas (SNELGROVE; BUTMAN, 1994). Na estação 3, a dominância do grupo 

Polychaeta estaria relacionada a uma menor heterogeneidade sedimentar, decorrente 

da alta porcentagem de silte registrada nesse local. 
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O estudo da PETROBRAS/FUNDESPA (2005) teve como objetivo caracterizar quali-

quantitativamente a comunidade macrobentônica do infralitoral. Os anelídeos 

poliquetas foram o grupo taxonômico dominante, perfazendo um total de 1.139 

indivíduos. O segundo grupo foi crustáceos seguidos por moluscos. Não foi verificada 

nenhuma tendência em relação à densidade total de indivíduos e a distância do 

emissário, apenas menores valores foram constatados na direção sul. Foi observada 

grande abundância do poliqueta Kinbergonuphis orenzani. A dominância marcante 

desta espécie já foi previamente registrada na região por ocasião de outras coletas do 

Programa de Monitoramento desenvolvido pela PETROBRAS/FUNDESPA 

(PETROBRAS/FUNDESPA 2004b).  Espécies de poliquetas, como o capitelídeo 

Mediomastus capensis e o cosurídeo Cossura sp., foram típicas da região das 

estações localizadas ao sul do emissário, onde o sedimento predominante foi 

silte/argila. Essas espécies são reconhecidas na literatura por terem preferência por 

locais organicamente enriquecidos, e consideradas espécies oportunistas (PEARSON; 

ROSENBERG, 1978). O bivalve Corbula caribaea, o qual se destacou na estação 

localizada ao sul do emissário, é típico de regiões lamosas e comum na região do 

Canal (ARASAKI et al., 2004). Todas as espécies citadas acima são espécies com 

hábito alimentar detritívoro, alimentando-se de partículas orgânicas depositadas nos 

sedimentos. Em geral, na região norte do Canal de São Sebastião, o sedimento é 

mais heterogêneo (ARASAKI op. cit.), apresentando uma maior quantidade de nichos 

exploráveis pelos organismos, o que permite que uma maior quantidade de espécies 

se estabeleça no lugar sem ter a necessidade de competir pelos recursos (MUNIZ; 

PIRES, 1999; PAIVA, 1993). Geralmente, sedimentos arenosos também apresentam 

maior variedade de nichos exploráveis, conseqüentemente a diversidade tende a 

aumentar. As estações localizadas ao norte do Canal de São Sebastião foram 

representadas por espécies carnívoras e detritívoras de superfície, entre as quais 

merecem destaque os poliquetas Exogone sp., Nematonereis schmardae, Lysidice 

ninetta e o bivalve Gouldia cerina, além de vários crustáceos e ofiuróides, indicando 

um maior número de presas potenciais presentes neste tipo de substrato arenoso. 
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De acordo com PETROBRAS/FUNDESPA (2009), na coleta realizada em fevereiro de 

2008, as amostras de macrofauna bentônica foram coletadas em 19 estações, todas 

nas proximidades do TASSE, tendo sido realizadas três réplicas para cada estação. 

Neste total de 57 amostras foram encontrados 1.778 indivíduos . Os poliquetas foram 

dominantes com freqüência superior a 78%, seguido dos crustáceos e moluscos. 

Dentre os moluscos, os bivalves foram os mais abundantes, como Corbula caribaea, 

Bostrycapulus aculeatus, etc (Tabela 5.3.3-15). 

Tabela 5.3.3-15 Lista de Taxa da macrofauna bentônica registrados nas amostras de sedimento do 
Canal de São Sebastião. 

Taxa da macrofauna bentônica 

ANTHOZOA 

POLYCHAETA 

PILARGIDAE 

Cabira incerta 

Ancistrosyllis sp 

Parandalia americana (Hartman, 1947) 

Sigambra grubii (Muller, 1858) 

MAGELONIDAE 

Magelona papillicornis (Muller, 1858) 

Magelona posterelongata (Bolivar & Lana, 1986) 

Magelona variolamelata (Bolivar & Lana, 1986) 

OPHELIIDAE 

Armandia agilis (Andrews, 1891) 

NEREIDIDAE 

Nereis broa (Lana & Sovierzoski, 1987) 

Nereis sp. 

Ceratocephale oculata (Banse, 1977) 

Neanthes bruaca (Lana & Sovierzoski, 1987) 

Neanthes sp.  

ONUPHIDAE 

Mooreonuphis sp. 

Kinbergonuphis sp. 

Diopatra tridentata (Hartman, 1944) 
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Taxa da macrofauna bentônica 

Diopatra aciculata (Knox & Cameron, 1971)  

Diopatra sp. 

PHOLOIDIDAE 

Pholöe minuta (Fabricius, 1780)  

GONIADIDAE 

Goniadides uncata (Nonato, 1981) 

Goniada littorea (Hartman, 1950) 

Glycinde multidens 

EUNICIDAE 

Lysidice ninetta (Audown & Milne-Edwards, 1833) 

Eunice rubra (Grube, 1856) 

Nematonereis schmardae (McIntosh, 1885) 

Marphisa sp. 

CAPITELLIDAE 

Notomastus sp. 

Mediomastus capensis (Day, 1961) 

AMPHINOMIDAE 

Pseudeurythoe ambigua (Monro, 1933) 

NEPHTYIDAE 

Nepthys sp. 

OWENIIDAE 

Galathowenia sp. 

Owenia cf. fusiformis (Delle Chiaji, 1844) 

POECILOCHAETIDAE 

Poecilochaetus australis 

TROCHOCHAETIDAE 

Disoma sp. 

SABELLIDAE 

Branchiomma sp. 

Chone insularis (Nonato, 1981) 

PECTINARIIDAE 

Pectinaria (Pectinaria) laelia (Nonato, 1981) 

SIGALIONIDAE 
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Taxa da macrofauna bentônica 

Sthenelanella atypica (Berkeley & Berkeley, 1941) 

Sthenelais limicola (Ehlers, 1864) 

POLYNOIDAE 

Eunoe serrata (Amaral & Nonato, 1982) 

Harmothöe aculeata (Andrews, 1891) 

SYLLIDAE 

Odontosyllis fulgurans 

Exogone arenosa (Perkins, 1980) 

Syllis sp. 

ORBINIIDAE 

Nainereis setosa (Verril, 1900) 

Scoloplos (Scoloplos) treadwelli (Eisig, 1914) 

Scoloplos sp. 

PARAONIDAE 

Aricidea sp1 

Aricidea sp2  

Cirrophorus americanus  

SPIONIDAE 1 

Laonice cirrata (Sars, 1851) 

Paraprionospio pinnata 

LUMBRINERIDAE 

Ninoe brasiliensis (Kinberg, 1865) 

Lumbrineris tetraura (Schmarda, 1861) 

Lumbrineris sp. 

ARABELLIDAE 

Drilonereis sp. 

PHYLLODOCIDAE  

Eteone sp. 

CIRRATULIDAE 

Timarete sp. 

Aphelochaeta sp. 

FLABELLIGERIDAE 

Pherusa cf. parmata (Grube, 1877) 
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Taxa da macrofauna bentônica 

AMPHARETIDAE 

Amphicteis gunneri (Sars, 1835) 

TRICHOBRANCHIDAE 

Terebellides anguicomus (Fritz Müller, 1858) 

MALDANIDAE 

Clymenella dalesi (Mangum, 1966) 

COSSURIDAE 

Cossura candida (Hartman, 1955) 

SERPULIDAE 

Hydroides sp. 

TEREBELLIDAE 

Pista sp. 

CRUSTACEA 

ASELLOTA 

Munna sp. 

FLABELLIFERA 

Cirolana sp. 

ANTHURIDAE 

Anthuridae sp.1 

Anthuridae sp.2 

METAPSEUDIDAE 

Calozodion bacescui 

PARAPSEUDIDAE 

Saltipedis paulensis 

TANAIDOMORPHA 

LEPTOCHELIDAE 

PHOXOCEPHALIDAE 

Metharpinia sp. 

Microphoxus moaresi 

Heterophoxus videns  

Pseudoharpinia dentata 

LILJEBORGIDAE 

Listriella titinga 
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Taxa da macrofauna bentônica 

LYSIANASSIDAE 

PHOTIDAE 

Gammaropsis sp. 

Photis brevipes 

Ampelisciphotis podophthalma 

AMPELISCIDAE 

Ampelisca paria 

Ampelisca pugetia  

ISCHYROCERIDAE 

Cerapus tubularis  

CAPRELLOIDEA 

Paracaprella pusilla 

Mayerella sp  

DIASTYLIDAE 

PINNOTHERIDAE 

Pinnixia sayana 

Fabia emiliai 

XANTHIDAE  

Micropanope sp. 

Haxepanopeus schmiti 

ALPHEIDAE 

Alpheus spp.  

Synalpheus spp. 

PAGURIDAE 

THALASSINIDEA  

Upogebia brasiliensis 

MOLLUSCA 

BIVALVIA 

Pitar fulminata 

Abra lioica  

Abra brasiliana 

Bostrycapulus aculeatus 

Trachycardium manoeli 
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Taxa da macrofauna bentônica 

Corbula caribaea 

Corbula contracta  

Crassinella lunulata 

Macoma tenta 

Nucula semiornata  

Nucula puelcha 

Dosinia concentrica 

Codakia costata 

Cooperela atlantica 

Gouldia cerina 

Callista (Macrocallista) maculata 

Tellina sp. 

Arcidae sp. 

Bivalvia juvenil 

GASTROPODA 

Calyptraea centralis 

Nassarius albus 

Anachis obesa 

Volvulella texasiana  

Natica sp.  

Gastropoda não identificado  

OPHIUROIDEA 

Ophiactis lymani 

Amphipholis januarii 

Amphiodia atra 

Ophioderma januarii 

Amphiuridae juvenil 

Ophiuroidea não identificado  

SIPUNCULA  

NEMERTINEA  

ENTEROPNEUSTA  

Fonte: PETROBRAS/FUNDESPA, 2009 
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As estações mais afastadas do terminal, ou seja, aquelas localizadas nas porções 

mais centrais do canal apresentaram maior riqueza e diversidade específicas. Na 

parte meridional do canal, as estações do Araçá e do Canal de São Sebastião (Figura 

5.3.3-27) foram caracterizadas pela presença de poliquetas Aricidae sp. e pela 

ocorrência de sipúnculos. 

 

 

Fonte: PETROBRAS/FUNDESPA, 2009 
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Figura 5.3.3-27. Estações de coleta do monitoramento realizado pela PETROBRAS/FUNDESPA no 
ano de 2008. 

 

Em agosto de 2008, as coletas foram realizadas nas mesmas 19 estações. Nessa 

ocasião, 57 amostras registraram 1.699 indivíduos, sendo que 70% pertenceram à 

Classe Polychaeta, resultado compatível com o obtido anteriormente. Esta alta 

dominância dos poliquetas sobre os outros grupos da macrofauna é comum em 

sedimentos não consolidados (ARASAKI et al., 2004; MUNIZ; PIRES-VANIN, 2000). 

A comunidade bentônica registrada no Canal de São Sebastião apresentou uma 

dominância de poliquetas, grupo também dominante nas praias arenosas da região, 

como assinalaram os estudos citados. Verificou-se que os poliquetas são dominantes 

em regiões protegidas, de baixa energia e compostas por sedimentos mais finos. Os 

moluscos, por outro lado, apresentaram-se dominantes em ambientes intermediários, 

ou seja, predominância de grãos de areia média no sedimento e de área mais 

susceptível à ação direta das ondas. Já os crustáceos dominam em ambientes de alta 

energia e sedimentos mais grosseiros. 

 

CONSIDERAÇÕES 

A comunidade bentônica na área de estudo pode ser dividida em três, de acordo com 

os hábitats por ela ocupados: costões rochosos, praias arenosas e canal. 

A região do Canal de São Sebastião pode ser considerada como uma importante área 

do Estado de São Paulo quanto à biodiversidade de costões rochosos, pois é 

relativamente abrigada da ação das ondas, tem eficiente circulação de correntes e 

uma grande variedade de microhabitats disponíveis para colonização. Porém, por 

serem abrigados, os costões rochosos do Canal de São Sebastião são considerados 

altamente sensíveis a derrames de petróleo. 

As espécies dominantes nos costões da região são as cracas Chthamalus bisinuatus e 

Tetraclita stalactifera, e o mexilhão Brachidontes solisianus. Em 1996 foi observado 

pela primeira vez o bivalve Isognomon bicolor. Esta é uma espécie exótica, 
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provavelmente introduzida através da água de lastro, e que causa alteração na 

zonação estrutural dos costões. 

Outra característica importante da comunidade bentônica de costões rochosos no 

Canal de São Sebastião é o alto número de espécies de hidróides epifíticos. Das 43 

espécies registradas no Estado de São Paulo, 39 foram observadas no Canal de São 

Sebastião, o que representa 91% das espécies de hidróides epifíticos conhecidos para 

o litoral paulista (OLIVEIRA, 2003). 

Em relação à comunidade bentônica de praias arenosas, observou-se que a maior 

riqueza de espécies foi observada em ambiente com tipo de substrato composto por 

uma mistura de areia e pedras, o que aumenta a heterogeneidade ambiental. Os 

estudos mostraram que existe uma dominância numérica e específica de poliquetas, 

sendo os moluscos e os crustáceos representados por poucas espécies. 

Quanto às espécies, foram observadas espécies indicadoras de poluição, como 

Heteromastus filiformis e Capitella capitata. Essas espécies sugerem um aporte de 

efluentes domésticos, o que pode alterar a estrutura da comunidade, excluindo as 

espécies mais sensíveis (CDSS/CPEA, 2009). 

Assim como verificado no ambiente de praias arenosas, a comunidade bentônica no 

canal apresentou dominância de poliquetas. Esses organismos foram dominantes em 

regiões protegidas, de baixa energia, compostas por sedimentos mais finos. Já os 

moluscos foram dominantes em ambientes intermediários, com predominância de 

sedimento com grãos de areia média e de área mais susceptível à ação direta das 

ondas. Em ambientes de alta energia e sedimentos mais grosseiros, o domínio foi dos 

crustáceos (CDSS/CPEA, 2009). 

Por fim, os estudos mostram que a comunidade bentônica da área de estudo já está 

afetada por atividades antrópicas, principalmente descarga de efluentes domésticos e 

introdução de espécies exóticas por água de lastro (CDSS/CPEA, 2009). 
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5.3.3.3.4 Carcinofauna 

Município de Ilhabela  

Manguezal da Barra Velha  

A composição específica encontrada no manguezal da Barra Velha é apresentada na 

Tabela 5.3.3-16. A carcinofauna foi representada por oito espécies das famílias 

Sesarmidae, Ocypodidae e Ucydidae. O maior percentual de espécies foi registrado 

na família Ocypodidae (62%), conforme demonstrado na Figura 5.3.3-28. 

 

Tabela 5.3.3-16. Lista de ocorrência de espécies do manguezal de Barra Velha (Município de Ilhabela). 

Família Espécie Nome Popular 

Sesarmidae Aratus pisonii Marinheiro 

Sesarmidae Armases rubripes Aratu 

Ocypodidae Uca rapax Chama-maré 

Ocypodidae Uca leptodactyla Chama-maré 

Ocypodidae Uca mordax Chama-maré 

Ocypodidae Uca thayeri Chama-maré 

Ocypodidae Uca uruguayensis Chama-maré 

Ucydidae Ucides cordatus Uçá 

 

 

Figura 5.3.3-28. Contribuição percentual das famílias de caranguejos no manguezal da Barra 
Velha. 
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A família que apresentou o maior número de espécies (cinco) foi Ocypodidae, seguida 

por Sesarmidae (duas) e Ucydidae (uma), conforme demonstrado na Figura 5.3.3-29. 

 

 

Figura 5.3.3-29. Número de espécies por família no manguezal da Barra Velha. 

 

A análise quantitativa da carcinofauna está apresentada na Tabela 5.3.3-17. 

 

Tabela 5.3.3-17. Densidade das espécies de caranguejo (tocas/m
2
) na parcela amostral do manguezal 

da Barra Velha. 

 

As espécies que apresentaram maior densidade no manguezal da Barra Velha foram 

as do gênero Uca (Uca spp.) com 51,8 tocas/m2. As Figura 5.3.3-30 e Figura 5.3.3-31 

apresentam as espécies de caranguejos encontrados no manguezal da Barra Velha. 

 

Espécie tocas/m
2
 

Uca spp 51,8 

Ucides cordatus 0,15 

Total 51,95 
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Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.3.3-30. Toca da espécie Ucides 
cordatus (seta em amarelo) 
no manguezal da Barra Velha. 

 

Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.3.3-31. Tocas de caranguejo Uca spp. 
(setas em vermelho) no 
manguezal da Barra Velha. 

 

Manguezal do Canal do Perequê 

Na carcinofauna do manguezal do Perequê, observou-se a ocorrência de Armases 

rubripes Uca rapax, U. mordax, U. leptodactyla, U. uruguayensis, Cardisoma 

guanhumi e Ucides cordatus, conforme demonstrado na Tabela 5.3.3-18. 

 

Tabela 5.3.3-18 Lista de ocorrência de espécies do Manguezal do Perequê (Município de Ilhabela). 

 

É possível observar que a carcinofauna foi representada por sete espécies distribuídas 

entre as famílias Sesarmidae, Ocypodidae, Gecarcinidae e Ucydidae, sendo que a 

família mais representativa foi a Ocypodidae. A Figura 5.3.3-32 a Figura 5.3.3-34 

apresentam as espécies que ocorreram neste manguezal. 

Família Espécie Nome Popular 

Sesarmidae Armases rubripes Aratu 

Ocypodidae Uca rapax Chama-maré 

Ocypodidae Uca mordax Chama-maré 

Ocypodidae Uca leptodactyla Chama-maré 

Ocypodidae Uca uruguayensis Chama-maré 

Gecarcinidae Cardisoma guanhumi Guaiamum 

Ucydidae Ucides cordatus Uçá 
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Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.3.3-32. Exemplar de caranguejo da 
espécie Cardisoma guanhumi no 
manguezal do Perequê. 

 

Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.3.3-33. Exemplares de caranguejos Uca 
spp. no manguezal do Perequê. 

 

Figura 5.3.3-34. Exemplar de caranguejo da espécie Ucides cordatus no 
manguezal do Perequê . 
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Município de São Sebastião 

Manguezal do Araçá  

A densidade de crustáceos observada nos manguezais ao longo do Canal de São 

Sebastião é considerada alta, perdendo somente para poliquetas e moluscos 

(AMARAL et al., 2003; DEXTER, 1983). Nucci et al. (2001), em trabalho realizado ao 

longo de 13 praias do Canal de São Sebastião, observaram um total de 2.659 

indivíduos que foram divididos em 53 espécies e 25 famílias. Os representantes dos 

decápodes foram os mais comuns com 24 espécies e oito famílias, sendo as famílias 

Xantidae e Upogebiidae numericamente mais importantes.  

Genofre Netto (1972) notou a presença de crustáceos em abundância na região do 

Araçá. Nucci et al. (op. cit.) observaram que em ambientes protegidos como o Araçá, 

os decápodes dominaram a comunidade de crustáceos, em contraste com a 

dominância de peracaridas em praias abertas e expostas a um maior hidrodinamismo.  

A alta densidade e riqueza de crustáceos, observadas por Nucci et al. (2001), e a 

distribuição e ocorrência de espécies de poliqueta (RIZZO; AMARAL, 2000) foram 

relacionadas ao enriquecimento orgânico observado na região. Nucci et al. (op. cit.) 

observaram 46 espécies de crustáceos a mais que os trabalhos pretéritos realizados 

no Canal de São Sebastião. Morgado et al. (1990) e Amaral et al. (1990) relataram a 

ocorrência de 15 e 22 espécies de crustáceos, respectivamente, o que equivale a 29% 

e 42% do total de espécies coletadas por Nucci et al. (op. cit.). 

Nucci et al. (op. cit.) relacionaram a abundância de crustáceos com a presença de 

fragmento de rochas e ao conteúdo de carbonato de cálcio. No entanto, os trabalhos 

realizados por Amaral et al. (1990) e Morgado et al. (1990) tiveram metodologias e 

esforços de amostragem diferentes, além de não incluírem áreas com areia e 

fragmento de rocha, observaram 10 espécies que não foram registrados por Nucci et 

al. (op. cit.). Espécies comuns como Ocypode quadrata (TURRA et al., 2005b) e 

Callichirus major não foram encontradas devido a fatores comportamentais: alta 

mobilidade e utilização de profundas galerias, respectivamente (NUCCI et al., op. cit.). 
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Tabela 5.3.3-19 – Espécies de carcinofauna registradas em SSE 

Espécies Referência 

Acanthosquilla digueti 3 

Alarconia guinotae 3 

Albunea paretii 2 

Alpheus sp. 3 

Callichirus sp. 1,2 

Callinectes danae 1,2,3 

Callinectes ornatus 3 

Charybdis helleri 3 

Clibanarius antillensis 3 

Clibanarius vittalus 3 

Cymadusa filosa 3 

Cyrtoplax spinidentata 3 

Dissodactylus critinichelis 1,2 

Elasmopus pectenicrus 3 

Emerita brasiliensis 3 

Emerita talpoida 1,2 

Eucratopsis crassimanus  3 

Eurypanopeus abbreviatus  3 

Excirolana sp. 1,2 

Grandidierella bonnieroides 3 

Hexapanopeus paulensis 1,2,3 

Hexapanopeus schmitti 3 

Hippolytidae 3 

Isopoda 3 

Kalliapseudes schubartii 1,3 

Lembos foresti 1,2 

Lepidopa richmondi 3 

Lepidopa venusta 3 

Leucothoe denticulata 1,2 

Litopenaeus schmitti 3 

Melita orgasmos 1,2 

Menippe nodifrons 3 

Micropanope urinator  3 
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Espécies Referência 

Microphrys bicornutus  3 

Ogyrides alpheorostris 1 

Ogyrididae 3 

Orchestia sp. 1,3 

Pachygrapsus transversus 3 

Pagurus brevidactylus 3 

Pagurus critinicornis 1,2,3 

Pagurus sp. 1,2 

Panopeus americanus 3 

Panopeus austrobesus 3 

Panopeus occidentalis 3 

Panopeus rugosus 3 

Parapinnixa bouvieri 3 

Parhyale hawaiensis 3 

Parhyalella sp. 3 

Petrolisthes armatus 3 

Petrolisthes galathinus 3 

Pilumnus dasypodus 3 

Pinnixa chaetopterana 3 

Pinnixa patagoniensis 3 

Pinnixa sayana 1,2,3 

Tiburonella viscana 1 

Uca thayeri 3 

Upogebia affinis 1,2 

Upogebia brasiliensis 3 

Upogebia careospina  3 

Upogebia inomissa 3 

Upogebia marina 3 

Upogebia noronhensis 3 

Upogebia omissa 3 

Upogebia vasquezi 3 

Xiphopenaeus kroyeri 3 
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 A disponibilidade de recursos pode definir nichos de indivíduos e até mesmo de 

populações (TURRA; LEITE, 2004). Vergamini e Mantelatto (2008b) consideram altos 

os valores de densidade média da população de Panopeus americanus encontrados 

por eles na região, e inferem que o Araçá se caracteriza como uma área com 

abundância significativa de recursos naturais, como alimento e espaço. No trabalho de 

Vasconcelos (2008), foram observados valores de densidade média semelhantes para 

Panopeus occidentalis corroborando a hipótese dos autores Vergamini e Mantelatto 

(2008b). Outra espécie observada foi a do tanaidaceo Kalliapseudes schubartii que 

teve abundância extremamente alta nesta região (NUCCI et al., op.cit.). 

Kalliapseudes schubartii é um tanaidáceo comum em estuários e planícies lodosas do 

Sul e Sudeste do Brasil. Em um estudo na região do Araçá, Leite et al (2003) notaram 

altas densidades dessa espécie. Além disso, também observaram que a reprodução 

de Kalliapseudes schubartii é contínua, ou seja, ao longo de todo o ano foram 

observadas presença de fases larvais e fêmeas reprodutivas. Essas características, 

juntamente com a alta fecundidade dentre os tanaidáceos, associados ainda ao rápido 

crescimento e a pequena longevidade, suportam uma estratégia de vida oportunista 

sugerida para essa espécie na literatura (LEITE et al, 2003). Apesar da sua 

importância, principalmente como um componente na dieta de peixes e decápodes 

(CAPITOLI et al., 1978) e da sua ampla distribuição em diferentes ambientes 

costeiros, pouco se sabe sobre o modo como o ambiente influencia a abundância 

dessa espécie (LEITE et al., op.cit.). 

A região do Araçá apresenta um substrato heterogêneo e rico em matéria orgânica, o 

que possibilita, portanto, a coexistência de várias espécies de ermitões. As espécies 

de ermitões mais abundantes encontradas são Clibanarius vittatus e Pagurus 

criniticornis (ARANTES, 1994), sendo a primeira espécie a mais comum na região. 

Turra et al. (2005a) identificaram a coexistência dos caranguejos Menippe nodifrons, 

Panopeus occidentalis e Eriphia gonagra e do siri azul Callinectes danae com 

comunidades de ermitões. 
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Leite et al. (1998) e Turra e Leite (2002) observaram que os ermitões Clibanarius 

antillensis e Pagurus criniticornis utilizam-se das conchas do gastrópode Cerithium 

atratum para sua sobrevivência, relatando a coexistência de espécies na região do 

Araçá. Turra e Denadai (2002, 2003) verificaram na planície entremarés lodosa do 

Araçá a coexistência de quatro espécies de ermitões (Pagurus criniticornis, 

Clibanarius antillensis, Clibanarius sclopetarius e Clibanarius vittatus). Vergamini e 

Mantelatto (2008a, 2008b) relacionaram a alternância na abundância de juvenis e 

adultos de outras espécies à competição por espaço e recursos, considerando a 

coexistência entre as populações de Panopeus occidentalis, Panopeus americanus e 

Petrolisthes armatus, todas abundantes no Araçá (MIRANDA; MANTELLATO apud 

VERGAMINI; MANTELLATO 2008b). O ermitão é um organismo muito conspícuo no 

canal, especialmente na região do Araçá. Estudos com esse organismo foram 

extensivamente realizados na região. Enquanto que Brossi-Garcia (1987) 

descreveram a morfologia pós-embrionária dos estágios de desenvolvimento de 

Clibanarius sclopetarius em laboratório fazendo comparação com outras espécies 

(Clibanarius vittatus e Clibanarius antillensis) e o de desenvolvimento de Clibanarius 

vittatus juvenil (BROSSI-GARCIA, 1988) da região do Araçá. 

Turra et al. (2000) estudaram a distribuição de quatro espécies simpátricas de ermitão 

na Ilha de Pernambuco e Turra e Denadai (2001) verificaram a tolerância à 

dessecação dessas mesmas espécies. Turra e Leite, (1999, 2001a, 2001b, 2002) 

avaliaram a fecundidade de três populações coexistentes de caranguejos ermitões na 

região entremarés, além de estudarem o padrão de utilização de conchas dessas 

espécies coexistentes e sua relação com a disponibilidade de conchas. 

Turra (2003) investigou o padrão de distribuição de conchas em relação às condições 

e o tamanho das mesmas, enquanto Turra e Leite (2003) realizaram estudo para 

promover a compreensão da plasticidade de seleção de espécies de concha em 

ermitões e a atividade diária destes. Além disso, Turra e Leite (2004) compararam a 

relação entre o tamanho e o peso do caranguejo com os parâmetros da concha entre 

espécies de ermitão. O efeito da interferência e exploração da concorrência por 
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conchas na partilha das mesmas, entre duas espécies de ermitão no Araçá foi 

avaliado por Turra e Denadai (2004). Já a taxa de consumo da espécie de gastrópode 

Cerithium atratum por caranguejos da região foi verificada por Turra et al. (2005a).  

Gonçalves et al. (2006) estudaram o papel das brânquias no mecanismo de regulação 

de íons em ermitão Clibanarius vittatus. Turra e Leite (2007) registraram a morfologia 

externa de embriões e a duração do desenvolvimento embrionário de quatro espécies 

de ermitão no Araçá.  

Turra e Leite (2000a) estudaram o comportamento de agrupamento de ermitão em 

costão rochoso do Canal de São Sebastião, sendo o Araçá palco da identificação do 

comportamento reprodutivo de três espécies de Clibanarius, onde Turra e Leite 

(2000b) registraram pela primeira vez a intersexualidade dessas espécies e, onde 

mais tarde, a função do indivíduo intersexo pode ser estudada (TURRA, 2004). Ainda 

no Araçá, o comportamento reprodutivo do ermitão foi registrado (TURRA, 2005) e 

evidências indiretas da existência de hermafroditismo desses organismos puderam ser 

encontradas (TURRA, 2007).  

O Araçá abriga, entre outras, a população de Panopeus occidentalis 

(VASCONCELOS, 2008; VERGAMINI; MANTELATTO, 2008a, 2008b), que reúne 

características que permitem classificá-la como equilibrada e dinâmica. Além disso, 

apresenta indicativos de população estável, uma vez que a presença de fêmeas 

ovígeras e recrutas foram observadas durante a maior parte do período do estudo de 

Vasconcelos (2008).  

A espécie norte-americana Upogebia inomissa foi encontrada pela primeira vez em 

águas brasileiras por Nucci e Melo (2001). Também foi registrado pelos autores o 

brachiura do Indo - Pacifico e Mediterrâneo. Nucci e Melo (1999) apresentaram em 

nota a observação de seis novas ocorrências de crustáceos decápodes na região do 

Canal de São Sebastião. As conseqüências para a fauna nativa da introdução dessas 

espécies são desconhecidas (NUCCI et al., 2001).  

A espécie Planes marinus é um caranguejo típico de localidades do Atlântico e do 

Pacifico Oriental. A única espécie do gênero Grapsidae que habitava águas brasileiras 
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era Planes cyaneus. No entanto, uma segunda espécie, Planes marinus, foi registrada 

por Prado e Melo (2002) em trabalho realizadas no Araçá. Outra espécie invasora, o 

brachiura Charybdis helleri, também foi registrada no Canal de São Sebastião por 

Negreiros-Fransozo (1996), que também observaram fêmeas ovígeras desta espécie, 

o que pode indicar que ela já esta em processo de estabilização. 

Bernadochi et al. (2008) relataram a ocorrência do brachiura Charybdis helleri na praia 

da Cocanha (Caraguatatuba, SP).  

Esta espécie de brachiura foi relatada pela primeira vez na costa brasileira por 

Carqueija e Gouvea (1996). Segundo Lemaitre (1995) e Carqueija e Gouvea (1996), 

só recentemente invadiram o oeste do Atlântico, provavelmente no fim dos anos 80 

através de água de lastro de tanques de óleos. Isso pode explicar a ocorrência dessas 

espécies na costa de São Paulo, em virtude da atividade portuária no Canal de São 

Sebastião.  

Como parte de um programa especial de pesquisa ―Conservação e Uso Sustentável 

da Biodiversidade do Estado de São Paulo – Biota/FAPESP‖ uma nova espécie de 

copepoda Myzomolgus foi encontrada associada à superfície interna de Sipunculus 

nudus e Sipunculus phalloides phalloides. Os sipúnculos foram coletados na praia do 

Araçá durante a maré baixa (KIHARA et al., 2007).  

A descrição dessa nova espécie eleva para quatro o número de catiniideos (uma 

espécie de Catinia e duas de Myzomolgus) associados à Sipunculus nudus, um táxon 

de larga distribuição. No Brasil, este foi o primeiro relato de Myzomolgus, e o registro 

da segunda espécie associada à sipunculídeos (KIHARA et al., op. cit.). 

 

Com relação à coleta de dados primários no Manguezal do Araçá, para este estudo 

ambienta,  a composição específica da fauna encontrada neste Manguezal do Araçá é 

apresentada na Tabela 5.3.3-20. 
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Resultado da Coleta de Dados Primários 

Para o estudo ambiental da Ampliação do Píer do Terminal de São Sebastião, a 

composição específica encontrada no Manguezal do Araçá é apresentada na Tabela 

5.3.3-20. 

 

Tabela 5.3.3-20 Lista de ocorrência de espécies das parcelas amostrais no manguezal do Araçá. 

Família Espécie Nome Popular 

Grapsidae Goniopsis cruentata Aratu 

Sesarmidae Aratus pisonii Marinheiro 

Sesarmidae Armases rubripes Aratu 

Ocypodidae Uca uruguayensis Chama-maré 

 

Na tabela acima pode ser observado que a carcinofauna foi representada por quatro 

espécies distribuídas nas famílias Grapsidae, Sesarmidae e Ocypodidae. O maior 

percentual de espécies foi registrado na família Sesarmidae (50%), conforme 

apresentado na Figura 5.3.3-35. 

 

 

Figura 5.3.3-35. Contribuição percentual das famílias de caranguejos no manguezal do Araçá. 
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A família que apresentou o maior número de espécies (duas) foi Sesarmidae, 

conforme demonstrado na Figura 5.3.3-36. Nas outras famílias registrou-se a 

ocorrência de apenas uma espécie.  

 

 

Figura 5.3.3-36. Número de espécies por família no manguezal do Araçá. 

 

Na Tabela 5.3.3-21, encontra-se a composição específica e a distribuição das 

espécies da carcinofauna por parcela amostrada. 

 

Tabela 5.3.3-21. Composição específica e distribuição das espécies por parcela no manguezal do 
Araçá. 

Família Espécie Mg5 Mg6 

Grapsidae Goniopsis cruentata X X 

Sesarmidae Aratus pisonii X X 

Sesarmidae Armases rubripes X X 

Ocypodidae Uca uruguayensis  X 

X- Ocorrência da espécie; Mg5 =parcela 1; Mg6=parcela 2. 

 

Foi registrada a ocorrência de três espécies na Parcela 1 (Mg5), enquanto na Parcela 

2 (Mg6) houve registro de quatro espécies (Anexo1: Mapa 5.3-1 Vegetação e Uso e 

Ocupação do Solo) Analisando a distribuição das espécies nas parcelas, pode-se 
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observar que as espécies Goniopsis cruentata, Aratus pisonii e Armases rubripes 

ocorreram nas duas parcelas amostrais. Foram observadas também duas espécies de 

moluscos, a saber: Teredo sp. na Parcela 1 (Mg5) e a Litorina angullifera na Parcela 2 

(Mg6). 

A freqüência relativa das espécies da carcinofauna está apresentada na Figura 

5.3.3-37. 

 

 

Legenda: GC – Goniopsis cruentata; AP – Aratus pisonii; AR – Armases rubripes e UU – Uca 
uruguayensis 

Figura 5.3.3-37. Freqüência relativa das espécies nas parcelas do manguezal do Araçá. 

 

Os dados apresentados na figura acima indicaram que as espécies G. cruentata, A. 

pisonii e A. rubripes apresentaram 100% de freqüência de ocorrência. A espécie com 

menor freqüência de ocorrência foi U. uruguayensis, com 50% de freqüência. 

Os valores de riqueza das parcelas amostrais analisadas estão ilustrados na Figura 

5.3.3-38, onde os resultados indicaram que a maior riqueza de espécies foi observada 

na Parcela 2 – Mg6 (quatro espécies). 
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Legenda: P1 = parcela Mg5; P2= parcela Mg6. 

Figura 5.3.3-38. Riqueza de espécies da carcinofauna nas parcelas amostrais no 
manguezal do Araçá. 

 

A análise quantitativa está apresentada na Tabela 5.3.3-22. 

 

Tabela 5.3.3-22. Densidade das espécies de caranguejo (tocas/m
2
) nas parcelas do manguezal do 

Araçá. 

Espécie Mg5 Mg6 Total 

Uca spp. 59,4 tocas/m
2
 56,8 tocas/m

2
 116,2 tocas/m

2
 

 

A densidade no mês de dezembro de 2009 foi calculada apenas para as espécies do 

gênero Uca (Uca spp.). Em relação aos valores de densidade total por parcela, o 

maior foi registrado na Parcela Mg5.  

A carcinofauna registrada no manguezal do Araçá está demonstrada da Figura 

5.3.3-39 a Figura 5.3.3-42.  
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Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.3.3-39. Exemplares de caranguejos da 
espécie Goniopsis cruentata 
na Parcela 1 (Mg5) do 
manguezal do Araçá. 

 

Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.3.3-40. Presença do molusco “teredo” 
(Teredo sp.) na Parcela 1 
(Mg5) do manguezal do 
Araçá. 

 

Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.3.3-41. Exemplares de Litorina 
angullifera (círculo vermelho) 
na Parcela 2 (Mg6) do 
manguezal do Araçá . 

 

Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.3.3-42. Visão das tocas de Uca spp. 
(setas em amarelo) na 
Parcela 2 (Mg6) do 
manguezal do Araçá. 

 

Resquícios de Manguezal Próximos ao Manguezal do Araçá 

Nos trechos de manguezais adjacentes ao manguezal do Araçá foram registrados, 

junto a vegetação, caranguejos do gênero Uca spp., e duas espécies de moluscos: 

Litorina angulifera e o Teredo sp. Outro crustáceo observado neste trecho foram os 

cirripédios (Figura 5.3.3-43 a Figura 5.3.3-46). 
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Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.3.3-43. Exemplares de Litorina 
angullifera nos trechos de manguezal, próximo ao 
manguezal do Araçá. 

 

Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.3.3-44. Presença do molusco “teredo” 
(Teredo sp.) nos trechos de manguezal, próximo 
ao manguezal do Araçá. 

 

Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.3.3-45. Presença de cracas nos rizóforos 
de Rhizophora mangle nos trechos de manguezal, 
próximo ao manguezal do Araçá. 

 

Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.3.3-46. Tocas de caranguejos da espécie 
Uca spp. (setas em preto) presentes nos trechos 
de manguezal, próximo ao manguezal do Araçá. 

 

Manguezal do Atracadouro da DERSA  

A composição específica encontrada no manguezal do Atracadouro da DERSA 

demonstrou a ocorrência das espécies apresentadas na Tabela 5.3.3-23. 
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Tabela 5.3.3-23 Lista de ocorrência de espécies das parcelas amostrais no manguezal do Atracadouro 
da DERSA, em São Sebastião. 

Família Espécie Nome Popular 

Sesarmidae Aratus pisonii Marinheiro 

Sesarmidae Armases rubripes Aratu 

Ocypodidae Uca rapax Chama-maré 

Ocypodidae Uca mordax Chama-maré 

Ocypodidae Uca uruguayensis Chama-maré 

Ucydidae Ucides cordatus Uçá 

Gecarcinidae Cardisoma guanhumi Guaiamum 

 

Na tabela acima é possível observar que a carcinofauna foi representada por sete 

espécies distribuídas nas famílias Sesarmidae, Ocypodidae, Ucydidae e Gecarcinidae. 

Outra espécie de crustáceo observada foi o Callinectes sp. pertencente à família 

Portunidae (siri azul).  

Em relação ao percentual de espécies, o maior foi registrado na família Ocypodidae 

(43%), conforme apresentado na Figura 5.3.3-47. 

 

 

Figura 5.3.3-47. Contribuição percentual das famílias de caranguejos no manguezal do 
Atracadouro da DERSA (Município de São Sebastião). 
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A família que apresentou o maior número de espécies (três) foi Ocypodidae, seguida 

pela Sesarmidae (duas), conforme demonstrado na Figura 5.3.3-48. Nas outras 

famílias, registrou-se a ocorrência de apenas uma espécie.  

 

 

Figura 5.3.3-48. Número de espécies por família no manguezal do Atracadouro da DERSA. 

 

Na Tabela 5.3.3-24, encontra-se a composição específica e a distribuição das 

espécies da carcinofauna, por parcela, no manguezal avaliado. 

 

Tabela 5.3.3-24 Composição específica e distribuição das espécies por parcela no manguezal do 
Atracadouro da DERSA. 

 

Família Espécie Mg7 Mg8 Mg9 

Sesarmidae Aratus pisonii X X X 

Sesarmidae Armases rubripes X X X 

Ocypodidae Uca rapax X X X 

Ocypodidae Uca mordax X X X 

Ocypodidae Uca uruguayensis   X 

Ucydidae Ucides cordatus   X 

Gecarcinidae Cardisoma guanhumi   X 
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Nas parcelas amostrais foi registrado a ocorrência de quatro espécies tanto na Parcela 

1 (Mg7), quanto na Parcela 2 (Mg8). Já na Parcela 3 (Mg9) houve registro de sete 

espécies. Analisando a distribuição das espécies nas parcelas, pode-se observar que 

as espécies Aratus pisonii, Armases.rubripes, Uca rapax e Uca mordax apresentaram 

distribuição mais ampla, ocorrendo nas três parcelas amostrais. 

A freqüência relativa das espécies da carcinofauna está apresentada na Figura 

5.3.3-49. 

 

 

Legenda: AP – Aratus pisonii; AR – Armases rubripes, UR – Uca rapax, UM – Uca mordax; UU – 
Uca uruguayensis; UC – Ucides cordatus e CG - Cardisoma guanhumi 

Figura 5.3.3-49 Freqüência relativa das espécies nas parcelas no manguezal do 
Atracadouro da DERSA.  

 

Os dados apresentados indicaram que as espécies A. pisonii, A. rubripes, U. rapax e 

U. mordax, apresentaram 100% de freqüência de ocorrência.  

Os valores de riqueza das parcelas amostradas estão ilustrados na Figura 5.3.3-50. 

Considerando-se a riqueza de espécies por parcela, os resultados indicaram que a 

maior riqueza de espécies foi observada na Parcela 3 –Mg9 (sete espécies). 
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Figura 5.3.3-50 Riqueza de espécies da carcinofauna nas parcelas amostrais no 
manguezal do Atracadouro da DERSA. 

 

A análise quantitativa da carcinofauna está apresentada na Tabela 5.3.3-25. 

 

Tabela 5.3.3-25 Densidade das espécies de caranguejo (tocas/m
2
) nas parcelas amostradas no 

manguezal do Atracadoura da DERSA. 

Espécie Mg7 Mg8 Mg9 Total 

Uca spp 17 11 31 59 

Ucides cordatus 0 0 0,05 0,05 

Total 17 11 31,05 59,05 

 

As espécies do gênero Uca spp apresentaram a maior densidade total. Em relação 

aos valores de densidade total por parcela, o maior valor foi registrado na Parcela 3 

(Mg9).  

As Figura 5.3.3-51 a Figura 5.3.3-53 mostram a carcinofauna registrada no 

manguezal do Atracadouro da DERSA. 
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Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.3.3-51 Presença de Callinectes sp. na 
Parcela 1 (Mg9) do manguezal 
do Atracadouro DERSA, 
município de São Sebastião.  

 

Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.3.3-52 Tocas de Uca spp (setas em 
vermelho) na Parcela 2 (Mg8) do 
manguezal do Atracadouro 
DERSA, município de São 
Sebastião. 

 

Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.3.3-53 Tocas de caranguejos da espécie U. cordatus 
(setas em amarelo) na Parcela 3 (Mg9) do 
manguezal do Atracadouro DERSA, 
município de São Sebastião. 

 

Resquícios de Manguezal do Canal do Outeiro 

Em relação à carcinofauna do mangue do Canal do Outeiro, foi observado, além da 

presença de Aratus pisonii e Ucides cordatus, as espécies Uca rapax, U. mordax e U. 

uruguayensis. A relação das espécies é apresentada na Tabela 5.3.3-26. 
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Tabela 5.3.3-26 Lista de ocorrência de espécies do manguezal do Canal do Outeiro. 

 

Na tabela acima é possível observar que a carcinofauna do manguezal do Canal do 

Outeiro foi representada por seis espécies distribuídas nas famílias Sesarmidae, 

Ocypodidae, Ucydidae e Gecarnicidae, sendo o maior número de espécies registrado 

na família Ocypodidae. Os caranguejos observados neste trecho de manguezal estão 

demonstrados nas Figura 5.3.3-54 e Figura 5.3.3-55. 

 

 

Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.3.3-54. Caranguejos da espécie U. 
uruguayensis (seta amarela) no 
manguezal do Canal do Outeiro. 

 

Autor: Bourscheid, 2010 

Figura 5.3.3-55. Visão de toca de caranguejo da 
espécie C. guanhumi no 
manguezal do Canal do Outeiro. 

 

Síntese dos Resultados obtidos para os Manguezais 

Na Tabela 5.3.3-27 são sumarizados os registros de espécies ocorrêntes nos 

manguezais avaliados, a partir da coleta de dados primários. 

Família Espécie Nome Popular 

Sesarmidae Aratus pisonii Marinheiro 

Ocypodidae Uca rapax Chama-maré 

Ocypodidae Uca mordax Chama-maré 

Ocypodidae Uca uruguayensis Chama-maré 

Ucydidae Ucides cordatus Uçá 

Gecarnicidae Cardisoma guanhumi Guaiamum 
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Tabela 5.3.3-27. Espécies registradas nos manguezais avaliados na área de estudo da Ampliação do 
Píer do Terminal de São Sebastião (avaliação quali-quantitativa). 

Espécie 

Ilhabela São Sebastião 

Barra 

Velha 

Canal do 

Perequê  
Araçá 

Baia do 

Araçá 

(resquícios) 

Atracadouro 

da DERSA 

Canal do 

Outeiro 

(resquícios) 

Aratus pisonii X - X - X X 

Armases rubripes X X X - X - 

Callinectes sp. - - - - X - 

Cardisoma guanhumi - X - - X X 

Goniopsis cruentata - - X - - - 

Uca leptodactyla X X - X - - 

Uca mordax X X - X X X 

Uca rapax X X - X X X 

Uca thayeri X - - X - - 

Uca uruguayensis X X X X X X 

Ucides cordatus X X - - X X 

Moluscos 

Litorina angullifera - - X X - - 

Teredo sp. - - X X - - 

 

Ao caracterizar a carcinofauna das áreas de manguezal, observou-se a frequência de 

ocorrência do gênero UCA. Destaque é dado à espécie Uca rapax, uma das espécies 

mais abundantes do gênero Uca (MELO, 1996). A justificativa para a maior 

abundância desse gênero pode ser atribuída à sua tolerância às variações ambientais 

extremas (ZANDERS; ROJAS, 1996), em especial à dessecação e às variações de 

salinidade, U. rapax é um caranguejo bastante abundante nos manguezais do litoral 

norte do Estado de São Paulo e sul do Rio de Janeiro (CASTIGLIONI et al., 2006). 

De maneira geral, no manguezal da Barra Velha (Ilhabela), a caracterização da 

carcinofauna, indica a ocorrência de espécies das famílias Sesarmidae, Ocypodidae e 

Ucididae, sendo que entre estas, o maior percentual de espécies foi registrado na 

família Ocypodidae. A dominância de espécies da família Ocypodidae pode estar 

associada a adaptações morfológicas e fisiológicas para variações de temperatura e 

salinidade, que permitem que estas espécies sobrevivam em todos os habitats 

disponíveis no manguezal (JONES, 1984 apud VERGARA FILHO et al., 1997). Ainda 

no manguezal da Barra Velha foi registrada a ocorrência de 8 (oito) espécies. A 
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espécie que apresentou maior densidade na parcela amostral do manguezal da Barra 

Velha foi Uca spp., com 51,8 tocas/m2.  

No manguezal do Canal do Perequê foi registrada a ocorrência de sete espécies 

(Armases rubripes, Uca rapax, Uca mordax, Uca leptodactyla, Uca uruguayensis, 

Cardisoma guanhumi e Ucides cordatus) pertencentes às famílias Sesarmidae, 

Ocypodidae, Gecarcinidae e Ucydidae, sendo que a família mais representativa foi a 

Ocypodidae. 

No manguezal do Araçá foi registrada a ocorrência de quatro espécies da 

carcinofauna, distribuídas nas famílias Grapsidae, Sesarmidae e Ocypodidae, sendo o 

maior número e percentual de espécies registrado para a família Sesarmidae. Na 

composição específica por parcela, foi registrada a ocorrência de três espécies na 

parcelaMg5, enquanto na parcela Mg6 houve registro de quatro espécies. Analisando 

a distribuição das espécies nas parcelas, pode-se observar que as espécies G. 

cruentata, A. pisonii e A. rubripes apresentaram ampla distribuição, ocorrendo nas 

duas parcelas amostrais, apresentando 100% de frequência de ocorrência. A espécie 

com menor freqüência de ocorrência foi U. uruguayensis, com 50% de freqüência. A 

análise quantitativa da carcinofauna das parcelas demonstra o predomínio apenas de 

espécies do gênero Uca, sendo que em relação aos valores de densidade total por 

parcela, o maior valor foi registrado na Parcela 1 (Mg5). 

Nos resquícios de manguezais adjacentes ao manguezal do Araçá (Tabela 5.3.3-27) 

foram registrados, junto à vegetação de mangue, caranguejos do gênero Uca spp, e 

duas espécies de moluscos (Litorina angulifera e Teredo navalis). Outro crustáceo 

observado nestes trechos de manguezal foram as cracas. 

A composição específica encontrada no perfil do manguezal do Atracadouro da 

DERSA (São Sebastião) demonstrou que a carcinofauna foi representada por sete 

espécies distribuídas nas famílias Sesarmidae, Ocypodidae, Ucydidae e Gecarcinidae. 

Outra espécie de crustáceo observada neste Perfil foi o Callinectes sp. (siri azul) 

pertencente à família Portunidae. Em relação ao percentual e número de espécies, o 

maior foi registrado na família Ocypodidae, seguido pela família Sesarmidae. Foi 
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registrada a ocorrência de quatro espécies tanto na parcela Mg7, quanto na parcela 

Mg8. Já na parcela Mg9, houve registro de sete espécies. Analisando a distribuição 

das espécies nas parcelas, pode-se observar que as espécies A. pisonii, A. rubripes, 

U. rapax e U. mordax apresentaram ampla distribuição, ocorrendo nas três parcelas 

amostrais. Os dados indicaram que as espécies A. pisonii, A. rubripes, U. rapax e U. 

mordax, apresentaram 100% de freqüência de ocorrência. Para a riqueza de espécies 

por parcela, a maior riqueza foi observada na parcela Mg9 (sete espécies). As 

espécies que apresentaram maior densidade total foram do gênero Uca spp. Em 

relação aos valores de densidade total por parcela o maior valor foi registrado na 

Parcela Mg9.  

Em relação à carcinofauna do mangue do Canal do Outeiro foi observado, além da 

presença de A. pisonii e U. cordatus, as espécies U. rapax, U. mordax e U. 

uruguayensis. Estas espécies pertencem às famílias Sesarmidae, Ocypodidae, 

Ucydidae e Gecarnicidae, sendo o maior número de espécies registrado na família 

Ocypodidae. 

Ucides cordatus representa um dos mais importantes itens da coleta realizada nos 

manguezais. A captura predatória desta espécie, a exemplo do que ocorre em outros 

manguezais, está contribuindo para a redução da população deste animal. Este tipo 

de coleta poderá gerar ao longo do tempo um predomínio das fêmeas sobre os 

machos e uma redução do tamanho da carapaça destes animais (que compromete 

diretamente a comercialização). Outra espécie economicamente importante é 

Cardisoma guanhumi, muito apreciada para consumo. 

 

5.3.4 Áreas Legalmente Protegidas 

5.3.4.1 Metodologia 

Para a descrição e o mapeamento das Unidades de Conservação e Áreas de 

Interesse para a Preservação foi realizado levantamento e consulta a estudos 
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ambientais e banco de dados institucionais (órgãos governamentais, universidades e 

demais entidades detentoras das informações) na área de estudo.  

Para a coleta de informações específicas, a equipe técnica contou com o 

conhecimento prévio sobre a região, adquirido durante a pesquisa bibliográfica que foi 

executada preliminarmente (consultas a Bancos de Dados eletrônicos compartilhados 

na Internet, Bibliotecas Virtuais e site de busca, em especial dos órgãos responsáveis 

pela gestão das Unidades de Conservação), além do apoio de imagens de 

satélite/fotos aéreas, utilizadas como ferramenta auxiliar para o diagnostico ambiental. 

A consulta a estudos ambientais (licenciamento ambiental) elaborados para a região 

do empreendimento possibilitou o direcionamento de toda a pesquisa, uma vez que a 

existência de algumas informações já havia sido diagnosticada nestes estudos. 

Também foi realizada visita técnica ao Parque Estadual de Ilhabela, durante a 

execução da campanha de campo. 

 

5.3.4.2  Descrição 

De acordo com o Decreto Legislativo 2/1994, que aprova o texto da Convenção sobre 

Diversidade Biológica, Área Protegida significa ―área definida geograficamente que é 

destinada, ou regulamentada, e administrada para alcançar objetivos específicos de 

conservação‖. 

As categorias elencadas como Áreas Protegidas neste estudo, foram: 

 Áreas Naturais Tombadas (ANT); 

 Áreas de Preservação Permanente (APP); 

 Áreas Prioritárias para a Conservação, Uso Sustentável e repartição dos 

Benefícios da Biodiversidade Brasileira; 

 Corredores Ecológicos; 

 Reserva da Biosfera da Mata Atlântica; 

 Unidades de Conservação da Natureza; e 
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 Mosaicos de Unidades de Conservação. 

 Terras Indígenas (TI)  

 

5.3.4.2.1 Áreas Naturais Tombadas 

As Áreas Naturais Tombadas - ANT diagnosticadas na área de estudo são descritas a 

seguir e apresentadas no Mapa 5.3-4, anexo 5. 

 

Área Natural Tombada da Serra do Mar e de Paranapiacaba:  

O tombamento da Serra do Mar pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, 

Artístico, Arqueológico e Turístico do Estado de São Paulo (CONDEPHAAT) em 1985 

(Resolução 40/1985) apresentou o objetivo principal de articular e consolidar as 

múltiplas iniciativas do poder público em criar inúmeros espaços protegidos ao longo 

dessa região, inserindo o componente paisagístico e cultural nos processos de 

proteção em maior escala.  

Neste contexto de proteção, avaliado em conjunto com o Parque Estadual da Serra do 

Mar - PESM, o tombamento protege a faixa entre as cotas de 40 e a área do parque, 

sendo mais uma garantia para proteção da diversidade da Mata Atlântica: 

Fica tombada a área da Serra do Mar e de Paranapiacaba no Estado de São Paulo, 

com seus Parques, Reservas e Áreas de Proteção Ambiental, além dos esporões, 

morros isolados, ilhas e trechos de planícies litorâneas. 

A área de tombamento abrange uma superfície aproximada de 1.300.000ha, disposta 

em uma faixa de direção NE-SW, com cerca de 435km de eixo maior e 2,5km de eixo 

menor, cujas extremidades apresentam esquematicamente as coordenadas 

geográficas de 23º 22‘ S, 44º 43‘ Long. W e 24º 38‘ Lat. S, 48º 45‘ Long. W. 

O conjunto tombado apresenta grande valor geológico, geomorfológico, hidrológico e 

paisagístico, além da condição de banco genético de natureza tropical, dotado de 

ecossistemas representativos em termos de fauna e flora (Anexo 5, Mapa 5.3-4).  



 

Relatório Ambiental Preliminar 

Ampliação do Píer Petroleiro 

Terminal Aquaviário de São Sebastião 

Rev.: 00 

Página 322 de 404 

Data: 15-09-2011 

Cap.5.3.Meio Biótico  

 

____________________________________________________________________________________________ 

Diagnóstico do Meio Biótico                                                                                                        322 de 404 

 

Áreas Naturais Tombadas: Ilhas do Litoral Paulista (Ilhas, Ilhotas, e Lajes): 

As ilhas, ilhotas e lajes mapeadas na Ampliação do Píer do Terminal de São 

Sebastião são apresentadas no Mapa 5.3-4, anexo 5. 

 

5.3.4.2.2 Áreas de Preservação Permanente 

A quantificação das Áreas de Preservação Permanente inseridas em cada município 

da UGRHI 03 (Litoral Norte) é apresentada na Tabela 5.3.4-1. 

 

Tabela 5.3.4-1. Relação das áreas e porcentagem de fitofisionomias de cobertura 
vegetal presentes nas Áreas de Preservação Permanentes (APPs) dos municípios de 
Ilhabela e São Sebastião (cbH-ln, 2009). 

Fitofisionomias 

Ilhabela São Sebastião 

Área em APP 

(ha) 
% da APP 

Área em APP 

(ha) 
% da APP 

Floresta Ombrófila Densa 3.052,04 67,5 2.915,07 59,0 

Manguezal -  - - 

Várzea -  - - 

Restinga -  215,67 4,4 

Vegetação secundária de Floresta 

Ombrófila Densa 
920,02 20,30 749,61 15,2 

Área de APP com vegetação natural 3.972,06 87,80 3.880,36 78,5 

Área de APP com ausência de 

vegetação natural 
549,41 12,10 1.061,50 21,5 

Área total de APP 4.521,47 - 4.941,86 - 

 

Vale ressaltar que as APPs de topo de morro, de declividade, de reservatórios 

artificiais e as demais categorias, não foram consideradas para esta estimativa de 

cálculo (CBH-LN, 2009). 

Em São Sebastião, 94,44% das APP com vegetação natural estão recobertas por 

Florestas Ombrófila Densa e, em Ilhabela, este valor atinge 100,00% (Tabela 5.3.4-2). 
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Tabela 5.3.4-2. Área, por fitofisionomia, de Áreas de Preservação Permanentes (APPs) recobertas por 
vegetação natural em Ilhabela e São Sebastião. 

Fitofisionomias 

Ilhabela São Sebastião 

Área em 

APP (ha) 

% com vegetação 

natural 

Área em 

APP (ha) 

% com vegetação 

natural 

Floresta Ombrófila Densa 3.052,04 76,84 2.915,07 75,12 

Manguezal - - - - 

Várzea - - - - 

Restinga - - 215,67 5,56 

Vegetação secundária de 

Floresta Ombrófila Densa 
920,02 23,16 749,61 19,32 

Área de APP com vegetação 

natural 
3.972,06 100,00 3.880,36 100,00 

Fonte: Adaptado de SÃO PAULO, 2009 

 

Nas sub-bacias São Sebastião (18), córrego Ilhabela/Cachoeira (29) e córrego 

Paquera/Cego (30 - as duas últimas no município de Ilhabela), onde se encontra a 

área de Ampliação do Píer do Terminal de São Sebastião, as Áreas de Preservação 

Permanente recobertas por vegetação natural são apresentadas na Tabela 5.3.4-3. 

 

Tabela 5.3.4-3. Relação das áreas e porcentagem de fitofisionomias de cobertura vegetal presentes 
nas Áreas de Preservação Permanentes (APPs), inseridas nos municípios de Ilhabela 
e São Sebastião.  

Fitofisionomias 

São Sebatião Ilhabela 

Sub-bacia 18 Sub-bacia 29 Sub-bacia 30 

Área em 

APP (ha) 
% da APP 

Área em 

APP (ha) 
% da APP 

Área em 

APP (ha) 
% da APP 

Floresta Ombrófila 

Densa 
28,37 36,6 67,75 40,4 413,60 56,2 

Manguezal - - - -   

Várzea - - - -   

Restinga - - - -   

Vegetação secundária 

de Floresta Ombrófila 

Densa 

15,91 20,5 42,79 25,5 180,26 24,5 

Área de APP com 

vegetação natural 
44,28 57,1 110,55 65,8 593,85 80,7 

Fonte: cbH-ln, 2009 

 

De acordo com o Comitê de Bacias do Litoral Norte/CBLN (2009)  
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“Por outro lado, na bacia do Litoral Norte também são encontradas 

sub-bacias com situação mais crítica, resultando em menos de 60% 

de APP com vegetação natural, como é o caso das sub-bacias 8, 13, 

17 e 18...” 

No município de São Sebastião, segundo PINCINATO (2005), aproximadamente 26% 

do território é considerado Área de Preservação Permanente (de acordo com o Código 

Florestal), dos quais 63% situam-se em áreas recobertas por Mata Atlântica 

(principalmente em decorrência da densa rede de drenagem nas regiões serranas) e 

29% por Restinga (Tabela 5.3.4-4) 

Tabela 5.3.4-4. Áreas totais das classes de uso e cobertura da terra e sua sobreposição com APPs, em 
Km², em São Sebastião. 

Classe de uso Total (km
2
) 

Em APP  

(km
2
) 

% em APP 
% no total 

APP 
Ocupação das APP 

Área edificada 24.614 4.056 16,48 3,93 
3,93% 

vegetação suprimida 

Campo antrópico 15.102 4.306 28,51 4,17 4,28% 

com vegetação 

natural 
Cultura mista 0.354 0.110 31,07 0,11 

Restinga 29.598 29.598 100,00 28,68 91,79% 

sem vegetação 

natural 

Mangue 0.046 0.046 100,00 0,04 

Mata Atlântica 318.057 65.088 20,46 63,07 

TOTAL 387.771 103.204 26,61 100,00 100,00 

Fonte: Adaptado de PINCINATO, 2005 

 

Aproximadamente 4,00% do total das Áreas de Preservação Permanente tiveram sua 

cobertura vegetal removida (áreas edificadas) e, em 4,20%, ela foi substituída por 

formações não naturais da região (campos antrópicos e cultura mista). De acordo com 

o autor, 52,12% (área equivalente a 4,416 Km²) ainda são passíveis de recuperação 

(PINCINATO, 2005). 

As classes de APP identificadas no Mapa de Legislação Ambiental do município de 

São Sebastião são apresentadas na Figura 5.3.4-1. Identificam-se, segundo 

RODRIGUES (2005): 

 APP das Nascentes dos Rios = 1,2% do total do município; 
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 APP das Margens dos Rios = aquelas com 30m correspondem a 11,4% do 

total; 

 APP com Restinga = 10,5% do município; 

 APP em declividades superiores a 40% = 8,1% do total do município; 

 APP em Topos de Morro = 20,7% do Município de São Sebastião.  

O mapeamento das Áreas de Preservação Permanente (APP) na área de estudo é 

apresentado no Tabela 5.3.4-5 e Mapa 5.3-1, anexo 5, classificando-se em APP de 

margem de cursos de água (aproximadamente 7,67% da área continental e ilhas do 

Canal de São Sebastião) e manguezais.  

Em função do tamanho das áreas (e.g. remanescentes e/ou resquícios, conforme 

diagnóstico ambiental) não foi possível quantificar a cobertura vegetal nos 

manguezais, que são apresentados pontualmente no Mapa 5.3-1, anexo 5. Nas 

margens de cursos de água, a cobertura vegetal está representada em 18,61% por 

floresta nativa e 0,08% por campo antrópico, em um total de 18,69% de APP vegetada 

na AID.  
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Fonte: Retirado de Rodrigues 2005 

Figura 5.3.4-1. Mapa de APP do município de São Sebastião de acordo com a legislação ambiental. 

 



 

Relatório Ambiental Preliminar 

Ampliação do Píer Petroleiro 

Terminal Aquaviário de São Sebastião 

Rev.: 00 

Página 327 de 404 

Data: 04-10-2011 

Cap.5.3.Meio Biótico 

 

____________________________________________________________________________________________ 

Diagnóstico do Meio Biótico                                                                                                       327 de 404 

Tabela 5.3.4-5. Áreas totais das classes de uso e cobertura na APP mapeada na Ampliação do Píer do 
Terminal de São Sebastião. 

Classe Área (ha) % 

Área Antropizada 27,8 79,59 

Floresta Nativa 6,5 18,61 

Água 0,3 0,86 

Areia 0,3 0,86 

Campo Antrópico 0,029 0,08 

 

5.3.4.2.3 Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade 

As Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade inseridas na área de estudo 

são as apresentadas na Tabela 5.3.4-6, na Figura 5.3.4-2 e no Mapa 5.3-3, Anexo 5.  

O protocolo de avaliação proposto por DURIGAN et al.(2009) para a indicação de 

áreas para a criação de novas unidades de conservação do complexo de 

ecossistemas da Mata Atlântica na região da Serra do Mar/Paranapiacaba/SP foi 

aplicado a seis áreas naturais remanescentes na região. Segundo os autores, para 

cada uma das áreas estudadas, existe um processo em tramitação no Instituto 

Florestal em que é solicitada a criação de Unidade de Conservação de Proteção 

Integral. Entre estas áreas destaca-se a região de Bertioga (recentemente, o Decreto 

56.500, de 9 de dezembro de 2010, criou o Parque Estadual Restinga de Bertioga) e 

São Sebastião, com área de 9.632,59 ha.  

Esta área apresenta 0,84% da área com vegetação secundária e compreende as 

fitofisionomias de Floresta Ombrófila Densa Submontana e de Terras Baixas e 

Formação Pioneira arbustivo-herbácea sobre sedimentos marinhos recentes 

(restingas), terrenos marinhos lodosos (mangue) e várzeas, com 19 nascentes e 

157.097 m de cursos d‘água. No perímetro imediato existem áreas urbanizadas (480 

ha), campos antrópicos (330 ha) e agricultura anual (19 ha) (DURIGAN et al., 2009). 

Destaca-se pela diversidade de fitofisionomias e pela inexistência de UCs nas 

proximidades que representem os ecossistemas regionais. Porém, comparativamente 

com as outras áreas avaliadas na região da Serra do Mar, encontra-se num município 

com menor grau de desmatamento (Bertioga) e protege número menor de nascentes, 
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o que faz com que esta área tenha menor prioridade para a conservação comparada 

com as demais (DURIGAN et al., 2009). 

 

 

Figura 5.3.4-2. Visão geral das Áreas Prioritárias para Conservação, Uso Sustentável e Repartição dos 
Benefícios da Biodiversidade Brasileira no litoral norte de São Paulo (MMA, 2007). Em 
vermelho, áreas com extremamente alta importânica; em laranja, muito alta importância. 
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Tabela 5.3.4-6. Identificação e caracterização das Áreas Prioritárias para Conservação, Uso Sustentável e Repartição dos Benefícios da 
Biodiversidade Brasileira diagnosticadas para a região do Terminal de São Sebastião. 

Denominação 
Importância 

Prioridade 
Distância* 

Características* 

Oportunidades** 
Ameaças Ação Prioritária 

Ma175 

Canal de São 

Sebastião 

105 km
2
 

Muito alta 

Muito alta 
interceptada - 

Poluição; pesca; introdução de 

espécies exóticas (porto – água de 

lastro); saneamento; obras de 

infraestrutura; expansão urbana; 

atividade portuária; vazamento 

contínuo de óleo. 

Recuperação de 

Áreas Degradadas 

MaZc154 

Costeira - Isóbata de 

5 a 20 m de 

profundidade 

5274 km2 

Muito Alta 

Muito Alta 
7,9 km 

* Faixa do Mar que vai da 

isóbata de 5m até a isóbata 

de 20m em toda a extensão 

do Estado de São Paulo; 

Área de alta produtividade 

biológica secundária 

**Uso sustentável dos 

recursos marinhos 

Pesca predatória; poluição e 

contaminação 

Inventário Ambiental, 

Recuperação de 

Áreas Degradadas, 

Fiscalização 

MaZc156 

Costeira - isóbata de 

0 a 5 m de 

profundidade 

1277 km
2
 

Extremamente alta 

Extremamente alta 
0,3 km 

*Área de alta produtividade 

biológica 

**Exploração sustentável dos 

recursos marinhos; 

ecoturismo, aqüicultura 

Pesca predatória profissional, 

amadora e esportiva; poluição. 

Implantação desordenada de 

estruturas náuticas; arrasto 

predatório 

Fiscalização- 

MaZc169 

Ilhas e Ilhotes de 

Ilhabela 

2 km
2
 

Extremamente alta 

Muito alta 
2,9 km 

*Alto endemismo, presença 

de sítios arqueológicos 

**Turismo ecológico 

(mergulho contemplativo) 

Turismo sem controle; caça 

submarina descontrolada; pesca 

predatória; desmatamento; 

destruição de hábitat por ocupação; 

pesca com redes (cercos); 

introdução de espécies exóticas. 

Criação de UC, 

Inventário Ambiental, 

Recuperação de 

Áreas Degradadas, 

Fiscalização, 

Educação Ambiental 

MaZc173 Extremamente alta 6,5 km *Alto endemismo, presença Turismo sem controle; caça Criação de UC, 
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Denominação 
Importância 

Prioridade 
Distância* 

Características* 

Oportunidades** 
Ameaças Ação Prioritária 

Ilhas e ilhotes de São 

Sebastião 

4 km
2
 

Muito alta de sítios arqueológicos 

**Turismo ecológico 

(mergulho contemplativo) 

submarina descontrolada; pesca 

predatória; desmatamento; 

destruição de hábitat por ocupação; 

pesca com redes (cercos); 

introdução de espécies exóticas 

Inventário Ambiental, 

Recuperação de 

Áreas Degradadas, 

Fiscalização, 

Educação Ambiental 

MaZc185 

Praia e costões do 

litoral norte de 

Ubatuba 

283 km2 

Muito alta 

Extremamente alta 
7,4 km 

*Área de transição, 

importante corredor para a 

conservação dos 

ecossistemas abaixo da cota 

100 – limites do parque 

Estadual da Serra do Mar 

Especulação imobiliária, expansão 

urbana, falta de saneamento básico 

e tratamento de esgoto, elevação do 

nível médio relativo do mar - erosão 

das praias - inadequada disposição 

de resíduos sólidos. Estruturas de 

apoio náutico, turismo predatório, 

pesca predatória e caça submarina 

Recuperação de 

Áreas Degradadas, 

Fiscalização e 

Educação Ambiental 

* Considerada a menor distância entre a área e o novo píer.  
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5.3.4.2.4 Corredores de Biodiversidade da Mata Atlântica 

Os Corredores de Biodiversidade da Mata Atlântica se constituem em um mosaico de 

usos e ocupação da terra, compreendendo parques e reservas, áreas de cultivo e 

pastagem, centros urbanos e atividades industriais, com o objetivo de re-conectar os 

fragmentos de floresta, que garantem a sobrevivência das espécies, o equilíbrio dos 

ecossistemas e o bem estar humano.  

Foram originalmente concebidos a partir do projeto ―Corredores Ecológicos das 

Florestas Tropicais do Brasil‖, apresentado no primeiro semestre de 1997 por 

solicitação do Ministério do Meio Ambiente (MMA) e do Programa Piloto para a 

Conservação das Florestas Tropicais do Brasil, também conhecido como PP-G7, onde 

foram elencados dois corredores prioritários foram selecionados na Mata Atlântica: 

Corredor Central da Mata Atlântica e Corredor Sul da Mata Atlântica, ou Corredor da 

Serra do Mar. 

De acordo com MMA (2006), deu-se prioridade à implementação do Corredor Central 

da Amazônia e do Corredor Central da Mata Atlântica tendo em vista o propósito de 

abordar e testar diferentes condições nos dois principais biomas e, com base nas 

lições aprendidas, preparar e apoiar a criação e a implantação dos demais corredores. 

O Corredor Sul da Mata Atlântica, ou Corredor da Serra do Mar (Figura 5.3.4-3, com 

destaque, na elipse fúcsia, para a região do Terminal de São Sebastião), na visão de 

Sociedade Civil Mamirauá/SCM (2005): 

“... possui não somente áreas protegidas importantes e de 

considerável tamanho, mas representa também a maior extensão 

contínua de Mata Atlântica nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo 

e norte do Paraná. As matas nesse corredor constituem, 

ecologicamente, a região mais viável ao sul da Mata Atlântica, 

ajudando a conservar a maioria das espécies endêmicas e 

ameaçadas da região”. 
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Desde a sua concepção, os corredores vêm sendo adotados por várias organizações 

como estratégia de conservação da biodiversidade. A iniciativa foi apoiada pelo Fundo 

de Parceria para Ecossistemas Críticos (CEPF - Mata Atlântica), com o objetivo 

primordial de assegurar o empenho da sociedade civil nos esforços dirigidos à 

conservação da biodiversidade, que definiu duas regiões prioritárias para 

investimentos em conservação: o Corredor Central da Mata Atlântica e o Corredor da 

Serra do Mar (MMA, 2006).  

Recursos do Fundo de Parceria para Ecossistemas Críticos (CEPF) vêm sendo 

destinados para unidades de conservação públicas e para reservas privadas. Os 

projetos que envolvem unidades de conservação investem tanto em implantação, 

criação ou expansão de áreas específicas quanto no fortalecimento do sistema de 

áreas protegidas. 

 

 

Fonte: Sociedade Civil Mamirauá/SCM 2005 

Figura 5.3.4-3. Limite e Unidades de Conservação inseridas no Corredor Sul da Mata Atlântica, com 
destaque para a região do Terminal Aquaviário de São Sebastião em fúcsia.  
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5.3.4.2.5 Reserva da Biosfera da Mata Atlântica 

A Reserva da Biosfera é um modelo de gestão integrada, participativa e sustentável 

dos recursos naturais adotado internacionalmente sendo reconhecida pelo Programa 

Homem e Biosfera (MaB – Man and the Biosphere) da UNESCO e objetivando 

viabilizar a preservação da diversidade biológica, o desenvolvimento de atividades de 

pesquisa, o monitoramento ambiental, a educação ambiental, o desenvolvimento 

sustentável e a melhoria da qualidade de vida das populações. 

A Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (RBMA) se constituiu a primeira unidade da 

Rede Mundial de Reservas da Biosfera declarada no Brasil, sendo a maior reserva da 

biosfera em área florestada do planeta e incluindo todos os tipos de formações 

florestais e ecossistemas terrestres e marinhos que compõem o Domínio Mata 

Atlântica (Disponível em: <http://www.rbma.org.br>).  

Com a Fase VI, a RBMA passa a cobrir áreas em 16 dos 17 estados de ocorrência de 

Mata Atlântica e cobrir 57% do Bioma, com cerca 78.500.000 ha (cerca de 7.500.000 

ha de zonas núcleo, 31.000.000 ha de zonas de amortecimento e conectividade e 

40.000.000 ha de zonas de transição e cooperação), aproximadamente 62.300.000ha 

em áreas terrestres e 16.200.000 em áreas marinhas (Tabela 5.3.4-7). Em 

contribuição, todos os Corredores Ecológicos e Mosaicos de Áreas Protegidas estão 

agora inclusos na RBMA (RBMA, 2009). 

 

Tabela 5.3.4-7. Área de Abrangência da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica no estado de São 
Paulo.  

Fase Área da UF Área Terrestre 
% da UF 

(Terrestre) 

Área 

Marinha 

Total (Terrestre + 

Marinha) 

Fase V 
24.876.682 

3.733.783 15% 381.220 4.115.003 

Fase VI 5.623.856 23% 1.505.708 7.129.564 

Fonte: http://www.rbma.org.br/rbma/rbma_fase_vi_06_estados_sp.asp 

 

http://www.rbma.org.br/
http://www.rbma.org.br/rbma/rbma_fase_vi_06_estados_sp.asp
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Nesta fase, o zoneamento da RBMA definiu 3 tipos de zonas: zonas núcleo (ZN), 

zonas de amortecimento e conectividade (ZA) e zonas de transição e cooperação (ZT) 

(RBMA, 2009). 

A Zona Núcleo (ZN) tem o objetivo central de conservação da biodiversidade e dos 

demais recursos naturais, compreendendo áreas legalmente protegidas, oficializadas 

e claramente delimitadas no território.  

A Zona de Amortecimento e Conectividade (ZA) busca, ao mesmo tempo, minimizar 

os impactos ambientais negativos sobre as zonas núcleo e promover a qualidade de 

vida das suas populações, especialmente as comunidades tradicionais (as zonas de 

amortecimento são estabelecidas no entorno das zonas núcleo ou entre elas, 

promovendo sua conectividade). 

A Zona de Transição e Cooperação (ZT) envolve todas as zonas de amortecimento e 

zonas núcleo da Reserva, definindo o limite externo da RBMA e suas dimensões. 

Destinam-se prioritariamente ao monitoramento, à educação ambiental e à integração 

da Reserva com seu entorno, onde predominam áreas urbanas, agrícolas e industriais 

de uso e ocupação intensos. 

A partir da Revisão e Atualização dos Limites do Zoneamento da Reserva da Biosfera 

da Mata Atlântica em Base Cartográfica Digitalizada (RBMA, 2009) foi possível 

diagnosticar que a Ampliação do Píer do Terminal de São Sebastião está inserida na 

zona de amortecimento e conectividade (Figura 5.3.4-4) 

 



 

Relatório Ambiental Preliminar 

Ampliação do Píer Petroleiro 

Terminal Aquaviário de São Sebastião 

Rev.: 00 

Página 335 de 404 

Data: 04-10-2011 

Cap.5.3.Meio Biótico 

 

____________________________________________________________________________________________ 

Diagnóstico do Meio Biótico                                                                                                       335 de 404 

 

Fonte: RBMA, 2008 

Figura 5.3.4-4. Área da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica no Estado de São Paulo, com destaque 
para a região do Terminal Aquaviário de São Sebastião em fúcsia. 

 

5.3.4.2.6 Unidades de Conservação 

As Unidades de Conservação mapeadas são apresentadas na Tabela 5.3.4-8 e Mapa 

5.3-4, anexo 5.  
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Tabela 5.3.4-8. Identificação e caracterização das Unidades de Conservação (SNUC) diagnosticadas 
para a região. 

Unidade de 

Conservação 
Criação Municípios Categoria Área Distância* 

Instrumento 

Planejamento/Gestão 

Ecossistemas 

Protegidos 

Parque 
Estadual da 
Serra do 
Mar 
(PESM)** 
Núcleo São 
Sebastião 

Dec. 10.251, 
de 30/08/77 

São 
Sebastião 

Proteção 
Integral 

320.417,20 
ha 
30.000,00 
ha 

2,1 km 

Plano de Manejo 
Aprovado 
Deliberação 
CONSEMA 34/2006 

Mata 
Atlântica, 
Restinga; 
Mangue 

Parque 
Estadual de 
Ilhabela 
(PEI)** 

Decreto 
9.414/1977 

Ilhabela 
Proteção 
Integral 

27.025,00 
ha 

2,7 km 

Plano de Gestão 
Ambiental, 
implantado pela 
Resolução SMA Nº 
28/1998 
Não há Plano de 
Manejo 

Mata 
Atlântica, 
Costão 
Rochoso, 
Restinga, 
Praia 

APA 
Marinha do 
Litoral Norte 
(estadual)** 

Decreto 
53.525/2008 

São 
Sebastião; 
Ilhabela 

Uso 
Sustentável 

316.242,45 
ha 

2,7 km Inexistente 
Costeiro e 
marinho 

APA Ilhota 
de Itaçucé 
(municipal) 

Decreto 
Municipal 
1.964/96 

São 
Sebastião 

Uso 
Sustentável 

100 ha 
Ilhota - 
cerca de 
0,5 ha 

6,0 km 
Plano de Manejo 
elaborado, mas não 
implementado 

Costeiro e 
marinho 

ARIE de São 
Sebastião 
(estadual)** 

Decreto 
53.525/2008 

São 
Sebastião 

Uso 
Sustentável 

607,93 ha 2,8 km Em elaboração 
Costeiro e 
marinho 

APA 
Marinha de 
São 
Sebastião 
(APA 
Alcatrazes) 
(municipal) 

Lei 848/92 
Decreto 
Municipal 
3.432/06 

São 
Sebastião 

Uso 
Sustentável 

4.244,00 ha 0,07 km Inexistente 
Costeiro e 
marinho 

* Considerada a menor distância entre a área e o novo píer; **Informações obtidas em 
http://www.fflorestal.sp.gov.br. Unidades sob gestão da Fundação para a Conservação e a Produção florestal do 
Estado de São Paulo; *** Informações obtidas em http://www.ibama.gov.br/siucweb/rppn/relatorio_resumido.rtf 

 

Parque Estadual da Serra do Mar (PESM) – Núcleo São Sebastião  

 Criação: Decreto n°10.251/77 

 Localização: Núcleo São Sebastião (São Sebastião e Salesópolis) 

 Administração: Estadual, Fundação para a Conservação e a Produção florestal 

do Estado de São Paulo 

 Área total: 320.417,20 ha  

 Plano de Manejo: existente, elaborado em 2006. 
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O Parque Estadual da Serra do Mar (PESM) foi criado em 1977 pelo Decreto n° 

10.251 (ampliado pelo Decreto 13.313/1979) com a finalidade de assegurar integral 

proteção à flora, à fauna, às belezas naturais, bem como garantir sua utilização a 

objetivos educacionais, recreativos e científicos e caracteriza-se por ser uma Unidade 

de Conservação de Proteção Integral. O Decreto 19.448/82 dá nova redação e 

acrescenta parágrafos ao artigo 6º do Decreto nº 10.251/77, incorporando, ao acervo 

do parque as terras devolutas estaduais, por ele abrangidas. Em 1994, foi aprovada 

Lei Estadual que promoveu a desafetação dos núcleos Cota 200, Cotas 95/100 e parte 

do Pinhal do Miranda dos limites do Parque, incorporou a área hoje ocupada pelo 

núcleo da Água Fria, e condicionou a desafetação da Cota 400 à existência de um 

laudo técnico sobre a situação de risco geotécnico conclusivo por parte do IPT. 

Recobrindo um total de 315.390 ha, abrange 23 municípios, sendo que, em São 

Sebastião possui uma área de 28.393,23 ha que corresponde a cerca de 60% da área 

total do município (IF/SP, 2006) e permite a proteção de aproximadamente 80% da 

área coberta por vegetação natural (SMA/CPLA/PRIME, 2009). O Decreto nº 56.572, 

de 22.12.2010 expandiu a área do Parque em 5.027,20ha, incluindo glebas 

localizadas nos municípios de São Sebastião, correspondentes a áreas de domínio 

público. 

É formado por 8 núcleos administrativos (Tabela 5.3.4-8) sendo que, na região do 

empreendimento, destaca-se o Núcleo São Sebastião, criado em 1997, com o 

desmembramento do Núcleo de Caraguatatuba. Constitui-se a maior área de proteção 

integral do litoral brasileiro e devido à sua rica cobertura vegetal, vasta extensão e 

localização, o PESM se configura em um verdadeiro corredor ecológico, conectando 

os mais significativos remanescentes de Mata Atlântica do país, do Paraná ao Rio de 

Janeiro (SÃO PAULO, 2009).  

O PESM abriga elevada biodiversidade, apresentando 373 espécies de aves, 111 de 

mamíferos, 144 de anfíbios e 46 de répteis catalogados, contribuindo para a 

conservação de 19% do total de espécies de vertebrados de todo o Brasil e 46% de 

toda a Mata Atlântica Das 704 espécies de vertebrados registradas no Parque, 70 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/211617/decreto-10251-77-são-paulo-sp
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/211617/decreto-10251-77-são-paulo-sp
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(10%) estão compreendidas nas listas de espécies ameaçadas, sendo 42 espécies de 

aves, 21 de mamíferos, 4 de anfíbios e 3 de répteis.  

No interior do Parque existem 5 aldeias Guaranis: Aldeia Boa Vista do Sertão do 

Prómirim no Município de Ubatuba, Rio Silveira divisa entre Bertioga e São Sebastião, 

Rio Branco em Itanhaém e também as aldeias do Aguapeú e do Bananal. 
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Fonte: IF/SP, 2006 

Figura 5.3.4-5. Núcleos Administrativos do Parque Estadual da Serra do Mar. 
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De acordo com a Fundação Florestal de São Paulo (Disponível em: 

http://www.fflorestal.sp.gov.br/. Acessado em 20 de ago. de 2011.): 

“...As paisagens radicais são o ponto forte do Parque Estadual da Serra 

do Mar no Núcleo São Sebastião, graças ao mergulho vertical de suas 

escarpas no oceano, que destaca o contraste entre a coloração negra 

dos costões rochosos e as espumas brancas das ondas que neles 

explodem; diferentes matizes de verde que refletem a mata, a serra e o 

oceano cujo nome atlântico integra toda essa paisagem: uma 

composição mágica entre o clima quente e úmido que possibilita a 

diversidade composta por cada ecossistemas seja marinho, rochoso ou 

florestal. O Núcleo São Sebastião protege a serra, a floresta e importante 

manancial de água e vida, garantindo a qualidade ambiental e 

paisagística da região.” 

Os principais Programas de Uso Público em Andamento no Núcleo São Sebastião são 

de Ecoturismo, de Educação Ambiental, o Projeto Praia Brava e o Programa 

Birdwatching. Neste núcleo, que abrange os municípios de São Sebastião e Salesópolis, 

não existem comunidades Caiçaras, Quilombolas ou Indígenas (Disponível em: 

http://www.fflorestal.sp.gov.br/. Acessado em 20 de ago. de 2011.). 

O Plano de Manejo do Parque foi reestruturado em 2006 (aprovado pela Deliberação 

Consema 34/2006), e apresentou Temas de Concentração Estratégica, tanto para avaliar 

as atividades do Parque como para propor linhas de ação para a pesquisa, a 

conservação do patrimônio natural e cultural, a proteção, o uso público e a interação 

socioambiental. 

O Plano de Manejo definiu e regulamentou o zoneamento do Parque, sendo que a zona 

primitiva e a zona de recuperação são aquelas com as quais a área de abrangência do 

empreendimento se sobrepõe. 

A zona primitiva é aquela onde predomina a Floresta Ombrófila Densa em estágios 

sucessionais médio, avançado e mesmo primitivo, bem como outras formações vegetais 
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da Mata Atlântica nestes mesmos estágios, abrigando espécies de fauna e flora mais 

representativas da Mata Atlântica, bem como valores estéticos que levam à 

contemplação, observação e exploração dos sentidos. A Zona Primitiva também foi 

definida como aquela que circunda e protege a Zona Intangível, onde as formações 

vegetais, embora bem conservadas, sejam mais acessíveis, mais próximas aos limites 

do Parque e aos seus acessos. 

A zona de recuperação é constituída em sua maior parte por ecossistemas parcialmente 

degradados, e que devem ser recuperados de forma a atingir um melhor estado de 

conservação. Esta é uma zona provisória, que, uma vez restaurada, será incorporada a 

uma das zonas permanentes. Seu objetivo geral é deter a degradação dos recursos 

naturais e restaurar ou recuperar a biota. 

Juntamente com o Zoneamento do Parque foram elaborados Programas de Manejo 

baseados nos Temas de Concentração Estratégica (TCE‘s), estes (TCE‘s) representam 

os temas que devem ser priorizados na alocação de recursos materiais, humanos e 

financeiros, contribuindo para atingir os objetivos do programa.  

Analisando estes e outros critérios complementares, foram identificadas 11 Áreas 

Prioritárias de Manejo (APM‘s), que são consideradas as mais críticas do Parque em 

termos de implantação e demandas de ação imediata. Para cada área foi feita uma 

descrição em relação os critérios acima mencionados e foram identificados seus 

objetivos e ações prioritárias.  

Os Objetivos e Ações Prioritárias para essa APM são: 

 Implantação da Base Rio Claro do PESM em parceria com a SABESP; 

 Estruturação da sede do Núcleo São Sebastião no Morro do Caetano; 

 Integração de ações de ecoturismo e educação ambiental no PESM em parceria 

entre IF, SABESP, rede hoteleira, operadores, monitores e prefeituras, ONG‘s e 

Associações de Moradores, com ações voltadas para um mercado já existente e 
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motivado para novas alternativas de lazer, ainda bastante concentrado nas praias 

e esporte náuticos. 

Uma Área Prioritária de Manejo que engloba o Núcleo de São Sebastião é a do Sistema 

Viário Intermediaria/Limeira. Esta é administrada pelos Núcleos Caraguatatuba e São 

Sebastião e localiza-se nestes municípios. Compõe-se de estradas com cerca de 50 km 

de extensão no interior do parque. Seus objetivos e ações prioritárias englobam o 

controle permanente dos acessos e das pressões de caça e extração de palmito, 

implantação de uma base de controle, uso público e pesquisa junto ao Rio Pardo, 

estruturação do uso publico nestas estradas e respectivas trilhas em parceria com 

Petrobrás e prefeituras municipais. 

Recentemente, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SMA, por meio da Fundação 

para a Conservação e a Produção Florestal – FF, e a Petrobras firmaram parceria para 

colaboração na gestão de áreas no Parque Estadual da Serra do Mar – PESM. Os 

recursos serão aplicados em três núcleos do PESM, Caraguatatuba, São Sebastião e 

Itutinga Pilões. Destaca-se, para o Núcleo Caraguatatuba e São Sebastião (SÃO 

PAULO, 2011): 

 Implantação e operação da estrada parque Rio Pardo e Limeira com a instalação 

de duas bases de proteção, dois portais com guarita lateral, uma base de apoio ao 

uso público e pesquisa, um alojamento, um refeitório, sinalização e pequenas 

obras de apoio ao uso público ao longo da estrada parque; 

 Implantação e operação dos circuitos de trilhas Cachoeiras do Itu/Pirassununga, 

Poções/Salesópolis, com a implantação de uma guarita na trilha cachoeiras do Itu, 

em Boissucanga. 

De acordo com a Fundação Florestal, responsável pela administração do Parque, o 

Escritório Regional no Litoral Norte, localizado no centro de Ubatuba, auxiliará no 

desenvolvimento de atividades que envolvam Unidades de Conservação do Litoral Norte, 

como os núcleos São Sebastião e Caraguatatuba do PESM e o Parque Estadual de 

Ilhabela (SÃO PAULO, 2010a). 
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Parque Estadual de Ilhabela (PEIb) 

 Criação: Decreto n° 9.414/77 

 Localização: Ilhabela 

 Administração: Estadual, Fundação para a Conservação e a Produção florestal do 

Estado de São Paulo 

 Área: 27.025,00 ha  

 Plano de Manejo: inexistente, apenas Plano de Gestão Ambiental 

O Parque Estadual de Ilhabela foi criado pelo Decreto n° 9.414 de 1977 e caracteriza-se 

por ser um parque-arquipélago, com uma área de 27.025 ha, englobando um total de 12 

ilhas, 2 ilhotes e 2 lajes, englobando 85% do município de Ilhabela. Proporciona a 

proteção de aproximadamente 94% da área coberta por vegetação natural no município 

(SMA/CPLA/PRIME, 2009). 

O Parque apresenta uma amplitude altitudinal de 0 a 1.379 m e seus limites são 

definidos por cotas altimétricas que variam de 200 m (na região ao longo do canal de 

São Sebastião), 100m (a partir da Ponta da Sela ao sul e Ponta das Canas ao norte) e a 

0 m (a medida que se aproxima da Ponta do Boi). A totalidade das demais ilhas, ilhotas e 

lajes que compõem o arquipélago estão integralmente abarcadas pelo parque (SÃO 

PAULO, 1998).  

O objetivo de sua criação é de assegurar integral proteção à flora, à fauna a as belezas 

naturais das ilhas que constituem o município de Ilhabela, bem como sua utilização para 

objetivos educacionais, recreativos e científicos. 

O Plano de Gestão Ambiental do Parque, implantado pela Resolução SMA Nº 28/1998, 

definiu as variáveis mais significativas para o estabelecimento das zonas que pudessem 

nortear o planejamento e o estabelecimento de normas para atender os objetivos de 

conservação, de pesquisa, de atividades voltadas à educação conservacionista e uso de 

espaços e recursos no PEIb.  
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Seis zonas foram propostas nesta divisão apresentando suas características e objetivos. 

Na zona de conservação, caracterizada como apresentando áreas climax e/ou estágio 

médio e avançado de sucessão natural; heterogeneidade de ambientes; ausência de uso 

e ocupação humana, os objetivos são a conservação dos ecossistemas em seu estado 

natural; finalidade científica; conservação da biodiversidade; conservação dos recursos 

genéticos e sítios históricos e arqueológicos. 

Segundo a Resolução SMA Nº 28/1998, até o 4º trimestre de 1999, o Plano de Manejo 

deveria ser elaborado e publicado, onde os Planos de Gestão seriam a primeira fase de 

um Plano de Manejo completo. Em março de 2010, o diretor-executivo da Fundação para 

a Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo anunciou o inicio da 

elaboração do plano de manejo do Parque Estadual de Ilhabela (SÃO PAULO, 2010b). A 

apresentação e validação do diagnóstico do Plano de Manejo do PEIb foi realizada em 

23 de fevereiro de 2011, na sede da unidade.  

A ONG Ilhabela.org teve aprovação do Instituto Florestal para desenvolver um projeto 

para recuperar a floresta em áreas desmatadas do Parque Estadual de Ilhabela. O 

Projeto foi desenvolvido pela bióloga diretora da ONG. Um dos objetivos da ONG agora é 

montar um viveiro para dar continuidade ao projeto (Disponível 

em:<http://www.ilhabela.org>. Acessado em 20 de ago. de 2011). 

 

Área de Proteção Ambiental Estadual Marinha do Litoral Norte 

 Criação: Decreto Estadual n° 53.525/2008 

 Localização: Município de São Sebastião 

 Administração: Estadual, Fundação Florestal 

 Área: 316.242,45 ha 

 Plano de manejo: inexistente 

A Área de Proteção Ambiental Estadual Marinha do Litoral Norte foi criada em 2008 pelo 

Decreto Estadual 53.525 com a finalidade de proteger, ordenar, garantir e disciplinar o 
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uso racional dos recursos ambientais da região, inclusive suas águas, bem como ordenar 

o turismo recreativo, as atividades de pesquisa e pesca e promover o desenvolvimento 

sustentável da região.  

Segundo o Decreto Estadual 53.525/08, ficam assegurados, na Unidade, o uso e a 

prática de atividades como a pesquisa científica, manejo sustentado de recursos 

marinhos, pesca necessária à garantia da qualidade de vida das comunidades 

tradicionais, bem como aquela de natureza amadora e esportiva, moradia e extrativismo 

necessário à subsistência familiar. Também o ecoturismo, mergulho e demais formas de 

turismo marítimo, e educação ambiental relacionada à conservação da biodiversidade, 

esportes náuticos. 

A pesca de arrasto - com a utilização de sistema de parelha de barcos de grande porte e 

a pesca com compressor de ar ou outro equipamento de sustentação artificial - em 

qualquer modalidade fica proibida nos limites da unidade, cabendo a Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente, ouvido o Conselho Gestor, definir os parâmetros técnicos que 

estabelecem a referida proibição.  

A APA Marinha do Litoral Norte está composta por três setores: 

Setor 1: Cunhambebe, nos municípios de Ubatuba e Caraguatatuba, limítrofe ao Núcleo 

Picinguaba do PE /Serra do Mar e envolvendo o PE de Ilha Anchieta; 

Setor 2: Maembipe, no município de Ilhabela, envolvendo o Parque Estadual de Ilhabela; 

Setor 3: Ypautiba, ao longo da costa do município de São Sebastião, limítrofe à área de 

exclusão de pesca entorno do arquipélago de Alcatrazes. 

Dentro da APA, algumas áreas são consideradas áreas de manejo especial para a 

proteção da biodiversidade, o combate de atividades predatórias, o controle da poluição 

e a sustentação da produtividade pesqueira. No litoral dos municípios de Ilhabela e São 

Sebastião, são diagnosticadas: ilhas de Itaçucê/Itassusse, Toque-Toque, Apara, 

Boiçucanga, Ilha do Montão de Trigo e Ypautiba, todas em São Sebastião.  
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Na área de abrangência do novo píer, foram mapeados os setores 2 e 3 (Figura 5.3.4-6 

e Figura 5.3.4-7)  e as áreas de manejo especial Itaçucê e Toque-Toque (Anexo 5, Mapa 

5.3-4). 

De acordo com o artigo 2º §2º, ficam também incluídos na APA Marinha do Litoral Norte 

os manguezais localizados junto aos Rios Una, Saí e Cubatão, as áreas do Araçá e da 

Enseada/Canto do Mar (São Sebastião), e junto ao Rio Paquera (Ilhabela). 

Os programas especiais de educação ambiental, capacitação, manejo e uso sustentável, 

bem como de pesquisa dos recursos naturais serão elaborados em harmonia com o 

Programa Estadual de Gerenciamento Costeiro, e contarão com a participação das 

entidades representativas da sociedade civil, notadamente dos pescadores profissionais, 

dos maricultores, dos empresários da pesca, das comunidades tradicionais, dos setores 

náuticos e operadores do turismo marítimo. 

O Plano de Manejo da unidade será elaborado com a participação e acompanhamento 

do Conselho Gestor da unidade, abordando os programas de fiscalização, comunicação 

e educação ambiental, pesquisa científica, desenvolvimento sustentável (pesca, turismo 

e esportes náuticos), monitoramento numa visão de gestão integrada e participativa. O 

Instituto de Pesca, ligado à Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de são 

Paulo e o Instituto Oceanográfico da USP são parceiros preferenciais na regulamentação 

dos usos e atividades permitidas. 

O conselho já se encontra devidamente criado, assim como já se instalaram três 

Câmaras Técnicas: Planejamento e Pesquisa; Pesca; e Educação e Comunicação (SÃO 

PAULO, 2009). 

De acordo com o Decreto 53.525/2008, o Plano de Manejo deveria ser elaborado e 

aprovado no prazo de 2 (dois) anos (até outubro de 2010). Enquanto não aprovado, o 

Zoneamento Ecológico-Econômico do Setor do Litoral Norte será aplicado a APA. 
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Fonte: Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo  

Figura 5.3.4-6. APA Marinha do Litoral Norte. Setor Maembipe. 
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Fonte: Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo  

Figura 5.3.4-7. APA Marinha do Litoral Norte. Setor Ypautiba. 
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Área de Proteção Ambiental Municipal Ilhota de Itaçucê ou Itassussê 

 Criação: Decreto Municipal n° 1964 de 4 de dezembro de 1996 

 Localização: São Sebastião 

 Administração: Municipal, Secretaria de Meio Ambiente (SEMAM) 

 Área: 0,5 ha 

 Plano de Manejo: Elaborado, mas não implementado 

O Decreto Municipal n°1964/96 declaradas Área de Proteção Ambiental – APA – a 

Ilhota de Itassussê ou Itaçucê, a Prainha, a Pedra Oito e todo o Costão da Ponta do 

Guaecá, voltada para Baraqueçaba. Caracteriza-se como uma ilha rochosa, a 100 m 

da costa, com dimensões reduzidas (cerca de 0,5 ha em seção plana), sem nenhuma 

ocupação humana e razoavelmente intocada, permitindo o abrigo e a reprodução de 

aves marinhas (Figura 5.3.4-8). Ficam incluídos, na APA, os ecossistemas costeiros 

de relevante importância, como mangues, restingas, estuários, praias, costões 

rochosos, além de todas as lajes existentes (Decreto Municipal n°1964/96). 

Adicionalmente, a resolução SC 08/1994, expedida pela Secretaria de Estado da 

Cultura – CONDEPHAAT – decretou a ilhota de Itassussé ou Itaçucê bem cultural de 

interesse paisagístico ambiental e científico. 

Segundo informações obtidas no órgão ambiental responsável pela administração da 

Unidade (Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMAM), o plano de manejo da 

APA foi elaborado, mas a falta de recursos impediu que este tivesse sido 

implementado.  
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Fonte: http://www.procostaatlantica.org.br 

Figura 5.3.4-8 - Ilhota de Itaçucê/Itassussê. 

 

Destaca-se que a unidade está contida nos limites da APA Estadual Marinha do 

Litoral Norte, como área sob manejo especial. Como seu decreto de criação identifica, 

para a localização da ilhota, apenas um ponto para georeferência, se empregou a 

delimitação do Decreto Estadual n° 53.525/2008 para mapear a Unidade na Ampliação 

do Píer. 

 

Área de Proteção Ambiental Municipal Marinha de São Sebastião – APA 
Alcatrazes  

 Criação: Lei Municipal 848/92 

 Localização: São Sebastião 

 Administração: Municipal, Secretaria de Meio Ambiente (SEMAM) 

 Área: 4.244,00 ha 

 Plano de Manejo: inexistente 

O Decreto 2.029/97, com as alterações do Decreto 3.432/06, regulamenta o Art. 29 da 

Lei 848/92 (Política Ambiental do Município de São Sebastião) que cria a Área de 
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Proteção Ambiental Marinha de São Sebastião denominada (APA Alcatrazes) que tem 

por objetivo proteger os ecossistemas costeiros e marinhos, inclusive as ilhas contra a 

degradação e a poluição; evitar a pesca predatória e apoiar a pesca artesanal e a 

agricultura; estimular e controlar o turismo náutico. 

O Decreto 2.029/97 estabelece um zoneamento que normatiza critérios para 

autorizações ambientais, fiscalização e proteção na APA. A zona A2 apresenta-se 

como a mais restritiva, na forma de APP. Posteriormente, o Decreto 3.432/06 alterou 

os Art 7º e 8º, redefinindo os limites do zoneamento estabelecido nos Art. 2º, 3º e 4º 

pelo Decreto 2.029/97. . A zona A2 apresenta-se como a mais restritiva, estando 

distante cerca de 3,10 km do novo píer (considerada a menor distância entre a zona 

A2 e o empreendimento) e A1 distante 0,07 km. 

As Proposições e Diretrizes Setoriais do município de São Sebastião (Plano Diretor 

Participativo de São Sebastião) incluem a criação de planos e programas com o 

objetivo de garantir os atributos ambientais da APA Marinha de São Sebastião e a 

efetivação da Comissão Gestora da APA, objetivando o gerenciamento 

descentralizado e participativo (SÃO SEBASTIÃO, 2006). 

 

Área de Relevante Interesse Ecológico de São Sebastião 

 Criação: Decreto estadual n° 53.525/2008. 

 Localização: São Sebastião 

 Administração: Estadual, Fundação Florestal 

 Área: 607,93 ha 

 Plano de manejo: inexistente 

No Estado de São Paulo, o processo de criação das APAs Marinhas resultou na 

criação de duas Áreas de Relevante Interesse Ecológico- ARIE, sendo que a Área de 

Relevante Interesse Ecológico (ARIE) de São Sebastião foi criada pelo mesmo 

decreto da APA Marinha do Litoral Norte (n°53.525/08 em seu Artigo 9º). Trata-se 
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basicamente de costões rochosos, anteriormente elencados como Área sob Proteção 

Especial (ASPE) categoria não contemplada pelo Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação.  

Assim, passam a setores da ARIE, uma categoria integrante do SNUC, são eles: 

 Setor Cebimar-USP: 128,17 ha (ASPE CEBIMAR); 

 Setor Costão do Navio: 217,35 ha (ASPE do Costão do Navio) 

 Setor Boiçucanga: 262,39 ha (ASPE do Costão de Boiçucanga) 

De acordo com o Decreto 53.525/2008, o Plano de Manejo deveria ser elaborado e 

aprovado no prazo de 2 (dois) anos (até outubro de 2010). Enquanto não aprovado, o 

Zoneamento Ecológico- Econômico do Setor do Litoral Norte será aplicado a ARIE.  

 

5.3.4.2.7 Mosaicos de Unidades de Conservação 

Entre os Mosaicos de Unidades de Conservação, se identifica a presença do Mosaico 

das Ilhas e Áreas Marinhas Protegidas do Litoral Paulista (Figura 5.3.4-9), criado pelo 

Decreto Estadual 53.528/2008 e abrangendo a APA Marinha do Litoral Norte, a APA 

de Alcatrazes, o Parque Estadual da Ilhabela e a Área de Relevante Interesse 

Ecológico Estadual de São Sebastião. 
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Fonte: SÃO PAULO 2009 

Figura 5.3.4-9. Mosaico das Ilhas e Áreas Marinhas Protegidas do Litoral Paulista. 

 

5.3.4.2.8 Terras Indígenas  

Foram identificadas duas Terras Indígenas: uma na divisa entre os municípios de São 

Sebastião e Bertioga, a Reserva Indígena Guarani do Rio Silveira (Decreto 94.568 de 

08.07.87), e outra em Ubatuba, a reserva Boa Vista Sertão do Promirim (Decreto 

94.220 de 14.04.87) (BRASIL, 2011). Terras Quilombolas não foram identificadas. 
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