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1. NOTA INTRODUTÓRIA

1.1. Apresentação PAIC



OBJETIVOS DO PAIC
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PAIC

Visa o atendimento às condicionantes

de licença (impostas pelo IBAMA) dos

empreendimentos “Atividade de

Produção e Escoamento de Petróleo e

Gás Natural do Pólo Pré-Sal da Bacia de

Santos – Etapa 1 e Etapa 2”

1. Identificar e analisar os impactos
cumulativos sobre fatores ambientais e
sociais selecionados, considerando a
transformação da região por vários tipos de
projetos: indústria do petróleo e gás; portos;
acessibilidades; outros projetos

2. Verificar se não são excedidos os limites de
alteração que possam comprometer a
sustentabilidade dos fatores ambientais e
sociais selecionados

3. Identificar as preocupações das
comunidades afetadas, sobre os impactos
cumulativos

4. Possibilitar a participação e o
acompanhamento da sociedade civil

5. Subsidiar a gestão de políticas públicas e a
gestão da resposta aos impactos
cumulativos

Impactos cumulativos: alteração dos

sistemas ambientais causada pela

interação ou somatória dos efeitos de

ação humana, originadas de uma ou

mais atividades, com os efeitos ou

impactos de outras ações ocorridas no

passado, presente ou previsíveis no

futuro (Oliveira, 2008)
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ÁREA DE ESTUDO DO PAIC
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Desenvolvimento sequencial, para 4 regiões:

1. Região 2 – Litoral Norte / SP

2. Região 3 – Litoral Sul Fluminense /RJ

3. Região 1 – Região Metropolitana da Baixada
Santista /SP

4. Região 4 – Baia de Guanabara e Maricá /RJ.

Litoral Norte

Observação: a sequência
para realização do PAIC
nas áreas de estudo
poderá ainda ser alterada
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O trabalho será desenvolvido em sete fases:

• Fase 1 – Planejamento;

• Fase 2 – Escopo;

• Fase 3 – Levantamento de dados;

• Fase 4 – Avaliação de impactos cumulativos;

• Fase 5 – Avaliação da capacidade de suporte

e da significância dos impactos cumulativos

previstos;

• Fase 6 – Análise dos resultados e banco de

dados georreferenciado;

• Fase 7 – Apresentação dos resultados finais.

FASEAMENTO

7



1. NOTA INTRODUTÓRIA

1.2. Plano da reunião
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OBJETIVOS DO RELATÓRIO PARCIAL

Objetivos do Relatório Parcial de 

Levantamento de Dados:

1. Identificar a condição de base e a

situação atual dos fatores ambientais

e sociais selecionados na fase de

escopo;

2. Selecionar indicadores que permitam

apurar eventuais mudanças nas

condições dos fatores selecionados.

Na fase de escopo, foram selecionados 

sete fatores para a avaliação de 

impactos cumulativos:

• Fatores Socioeconômicos:

o Comunidades tradicionais litorâneas

o Emprego

o Habitação

o Serviços públicos

• Fatores Bióticos:

o Vegetação costeira

• Fatores Físicos:

o Qualidade das águas superficiais 

interiores

o Qualidade das águas costeiras



1ª REUNIÃO

• Local: Hotel Jangada Flat, Caraguatatuba

• Data: 14 de Dezembro de 2017

• Hora de início: 8h30

• Hora de término: 13h
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Oficina participativa; apresentação dos grupos (maio, 2017)



PLANO DA REUNIÃO

TEMA: Caracterização dos fatores ambientais e sociais (Fase 3)

DURAÇÃO: 4,5 horas (com pausa)

PÚBLICO-ALVO:

- representantes das instituições convidada para a 1º Oficina Participativa; 

- outros representantes institucionais (poder público, ONG, associações, instituições de pesquisa, 

etc.); 

- público em geral.

OBJETIVO:

• Apresentação da condição de base e a situação atual de cada fator ambiental e social

• Validação e debate sobre o conteúdo documental do relatório parcial de Levantamento de

Dados (Fase 3)
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METODOLOGIAS A APLICAR NA REUNIÃO:

• Métodos expositivos com projeção de slides de powerpoint e outros suportes

• Métodos interrogativos diretos e indiretos

• Métodos ativos com envolvimento dos participantes (discussão e análise)

AVALIAÇÃO:

TÉCNICAS: Observação de participantes / Debate aberto / Mapa de ideias / Questionários

INSTRUMENTOS:

- Ficha de evento

- Apresentação de temas-chave para debate

- Questionários

PLANO DA REUNIÃO
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ESTRUTURA DA REUNIÃO
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Horário Tema Conteúdo

08:30 – 08:45
Recepção aos 

participantes e abertura

Acolhimento e registro de presença;
Abertura e contextualização pelo IBAMA 

e Petrobras

8:45 – 9:15 Apresentação do Projeto
Apresentação do conteúdo do PAIC pela 

V&S / Nemus

9:15 – 10:15
Apresentação do 

Levantamento de dados

Apresentação do levantamento de dados 
realizado para o Litoral Norte, pela V&S / 

Nemus

10:15 – 10:30 Coffee break Intervalo para café

10:30 – 12:45 Debate
Perguntas dos participantes

12:45 – 13:00 Encerramento Encerramento da reunião



2. FATORES SOCIOECONÔMICOS



COMUNIDADES TRADICIONAIS: 

CAIÇARAS

Para caracterizar as comunidades caiçaras foram analisados: número e localização

de comunidades; histórico de formação; características tradicionais; atividades

econômicas e transformação nas mesmas.
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COMUNIDADES TRADICIONAIS: 

CAIÇARAS

• O Litoral Norte possui 82 comunidades tradicionais caiçaras

– 31 em Ubatuba; 

– 23 em Ilhabela; 

– 22 em São Sebastião;

– 6 em Caraguatatuba.
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• As mudanças no modo de vida e nos 

territórios das comunidades 

tradicionais apresentaram diferenças 

de acordo com sua localização 

geográfica e condições de acesso. 

• As comunidades mais afastadas dos 

centros urbanos e/ou inseridas em 

Unidades de Conservação de proteção 

integral preservaram um padrão de 

ocupação típico do espaço caiçara, 

mantêm fortes laços com a atividade 

pesqueira e modo de vida tradicional. 
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COMUNIDADES TRADICIONAIS:

CARACTERÍSTICAS

Aspectos culturais e tradições:

• Grande dependência do uso dos 

recursos naturais, florestais e marinhos, a 

partir do qual constroem um modo de 

vida particular ligado à terra e ao mar;

• Profundo conhecimento dos ciclos de 

recursos naturais;

• Comunidades estabelecidas no território 

por várias gerações onde os grupos se 

desenvolvem econômica, social e 

simbolicamente;

• Importância dada a: 

• atividades de subsistência;

• unidade familiar, doméstica, comunal 

e relações de parentesco;

• simbologias, mitos e rituais 

associados à pesca;

• identidade cultural do grupo caiçara.
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COMUNIDADES TRADICIONAIS:

CARACTERÍSTICAS

Ameaças:

• Mercado imobiliário

• Atividade turística

• “Aquisição” das terras dos caiçaras a 

preços baixos

• Inexistência de propriedade legal, que leva 

à expulsão dos caiçaras de suas terras

• Unidades de conservação restritivas 

(proibitivas da agricultura itinerante, caça, 

permanência em territórios protegidos, uso 

de recursos naturais e dificultam o 

desenvolvimento de práticas tradicionais).



COMUNIDADES TRADICIONAIS: 

PESCA ARTESANAL

• A maioria das comunidades caiçaras 

depende economicamente da pesca, 

atividade muito importante do ponto de 

vista econômico, social e cultural.

• Principal área de pesca: região marinha 

costeira até a isóbata de 25 metros e, 

em menor intensidade, até a isóbata de 

50 metros, no entorno da Ilha de São 

Sebastião, Ilha dos Búzios e Ilha da 

Vitória, no município de Ilhabela.

• Ubatuba destaca-se pela movimentação 

financeira, produção pesqueira e 

unidades produtivas.

Municípios
RGP

2012 2014

Ubatuba 1.041 811

Caraguatatuba 276 205

Ilhabela 350 296

São Sebastião 434 239

TOTAL 2101 1551

Número de pescadores artesanais do Registro 

Geral de Pesca

Fonte: Adaptado de IP/FUNDEPAG, 2015.
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COMUNIDADES TRADICIONAIS: 

OUTRAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

• Aquicultura

• Crescimento da atividade entre 

os pescadores artesanais, como 

forma de dar resposta à 

demanda dos turistas.

• Agricultura familiar e 

extrativismo

• Tem uma forte influência da 

cultura cafeeira;

• Principais cultivos: mandioca, 

feijão, fava, cana, banana, feijão 

guandu, batata, taioba.

• Coleta de produtos florestais 

para confeção de canoas, 

construção de moradias, estivas, 

ranchos e remos, obtenção de 

lenha, artesanato e frutos. 20



EMPREGO

21

Para caracterizar a evolução do emprego no Litoral Norte, considerou-se informação 

relativa a empregos formais e informais, projeções de população residente, o 

investimento dos empreendimentos em análise, a evolução do PIB e as royalties e 

participações especiais nos municípios. 
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EMPREGO FORMAL

  

Evolução dos empregos formais no município de Caraguatatuba por setores. 
Fonte: SEADE (2017) com cálculos próprios. 

 

 

Caraguatatuba:

TCMA = 6,5%, entre 2005 e 2015.

Crescimento significativo a partir de 2007.

Setores impulsionadores: serviços e 

comércio.

Ilhabela:

TCMA = 6%, entre 2005 e 2015.

Setores impulsionadores: serviços e comércio.

 

Evolução dos empregos formais no município de Ilhabela por setores. 
Fonte: SEADE (2017) com cálculos próprios. 
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EMPREGO FORMAL

São Sebastião:

TCMA = 4,4%, entre 2005 e 2015.

Setores impulsionadores: serviços e  

construção.

Ubatuba:

TCMA = 4,8%, entre 2005 e 2015.

Setores impulsionadores: serviços e comércio.

 

Evolução dos empregos formais no município de São Sebastião por setores. 
Fonte: SEADE (2017) com cálculos próprios. 

 

 

 

Evolução dos empregos formais no município de Ubatuba por setores. 
Fonte: SEADE (2017) com cálculos próprios. 
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• Aumento de 68% no número de empregos formais no total da região Litoral Norte, 

entre 2005-2015, devido ao crescimento econômico e aumento da produtividade setorial.

• Emprego informal: superior ao emprego formal em todos os municípios. 

• Em 2010, existiam cerca de 82 mil pessoas com empregos informais.

EMPREGO FORMAL E INFORMAL

Análise do emprego (formal e informal) por município em 2010.

Indicador

Emprego no Litoral Norte (103)

Caraguatatuba Ilhabela
São 

Sebastião
Ubatuba

Região 
Litoral Norte

Emprego Formal 21 6 17 15 59

Emprego Informal 26 9 22 24 82

Emprego Total 47 15 40 39 140

Taxa de Emprego Formal (%) 45% 40% 43% 38% 42%

Taxa de Emprego Informal (%) 55% 60% 57% 63% 58%

Fonte: IBGE (2017) com cálculos próprios.
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• Entre 2005-2017 o número de residentes na região aumentou cerca de 19% (TCMA = 

1,4%)

• O município de Ilhabela foi o que registrou um maior aumento da população residente, 

de cerca de 31% (TCMA = 2,3%).

• As estimativas apontam para a continuação do crescimento da população.

POPULAÇÃO RESIDENTE

Taxas de crescimento e projeções populacionais (103) no Litoral Norte e no Estado de São Paulo entre 2005 e 2030.

Ano

Municípios do Litoral Norte/SP

Caraguatatuba Ilhabela
São 

Sebastião
Ubatuba

Região 
Litoral Norte

Estado de 
São Paulo

2017 112 32 83 86 313 43.675

2020 116 33 87 89 326 44.640

2025 121 35 92 93 342 45.925 

2030 125 36 97 97 355 46.825 

TCMA 2005-2017 (%) 1,7% 2,3% 1,3% 0,9% 1,4% 0,9%

TCMA 2017-2020 (%) 1,3% 1,5% 1,5% 1,2% 1,3% 0,7%

TCMA 2020-2030 (%) 0,8% 0,9% 1,1% 0,8% 0,9% 0,5%

Fonte: SEADE (2017).
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• O PIB dos municípios em estudo 

(em 2014) era de 17 bilhões de 

reais. 

• O crescimento da economia nos 

municípios em análise, entre 2005 

e 2014 deve-se ao início da 

extração de petróleo e gás natural

na camada Pré-sal na Bacia de 

Santos.

• O crescimento econômico de 

Ilhabela a partir de 2012 deve-se 

ao setor industrial e ao início da 

extração de petróleo e gás natural 

ao largo da sua área marítima.

Variável

Condição de 

base 

(2005)

Situação 

atual (2014)
Evolução

PIB (a preços 

correntes) 

(bilhões de reais)

3 17 Aumento

PRODUTO INTERNO BRUTO

Evolução do PIB na Região Litoral Norte entre 2005-2014

Fonte: SEADE (2017).
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PRODUTO INTERNO BRUTO

Fonte: SEADE (2017).

Evolução do PIB na Região Litoral Norte entre 2005-2014

• Ilhabela, em 2014, representava 41% do PIB da Região Litoral Norte.
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• Em 2016, os municípios 

receberam cerca de 300 milhões 

reais de royalties e de 

participação especial, pela 

produção de gás natural e 

petróleo.

ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL

Evolução dos valores de royalties e participação especial dos municípios, 

2005-2016

Ano
Caragua-

tatuba
Ilhabela

São 

Sebastião
Ubatuba

Região 

Litoral 

Norte

2005 15.995 15.995 45.875 n.d. 77.865

2016 52.658 193.142 59.890 1.451 307.140

Fonte: InfoRoyalties (2017).
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As condições habitacionais da população são um dos aspectos relevantes quando se 

pretende entender as várias dimensões das desigualdades sociais de uma sociedade.

No âmbito deste fator analisou-se o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social, a 

evolução dos assentamentos precários e dos domicílios familiares ocupados.

HABITAÇÃO



• Porções do território urbano, 

habitadas por famílias de baixa renda

e pela precariedade das condições de 

moradia

• Na década de 2000, registrou-se um 

crescimento bastante significativo de 

assentamentos precários no Litoral 

Norte.

• A situação é especialmente crítica em 

São Sebastião.

31

Variável

Condição 

de base 

(2000)

Situação 

atual 

(2010)

Evolução

Domicílios em 

assentamentos 

precários (n.º) 

2.257 22.185 Aumento

Pessoas em 

assentamentos 

precários (n.º) 

8.552 74.000 Aumento

Fator habitação: evolução de variáveis na região Litoral Norte

ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS

➢Aumento do número de domicílios em 

assentamentos precários de 882% no 

espaço de 10 anos).

Fonte: CEM/ CEBRAP (2013) com cálculos próprios.



• No Litoral Norte, os domicílios familiares aumentaram de 63 mil para 90 mil, entre 

2000 e 2010 (aumento superior a 40%).

• Espera-se que a necessidade total de domicílios familiares aumente 27%, para o período 

2017-2030.

32

DOMICÍLIOS FAMILIARES

Domicílios familiares ocupados (103) e projeções da necessidade de domicílios familiares

Ano Caraguatatuba Ilhabela São Sebastião Ubatuba
Região Litoral 

Norte

2000 22 6 16 18 63

2010 32 9 24 25 90

TCMA 
2000-2010 (%)

3,7% 4,5% 3,7% 3,2% 3,6%

TCMA 
2017-2020 (%)

2,1% 2,6% 2,6% 2,3% 2,3%

TCMA 
2020-2030 (%)

1,5% 1,8% 2% 1,7% 1,7%

Fonte: IBGE (2017) com cálculos próprios.
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SERVIÇOS PÚBLICOS

Como componentes em análise consideram-se a Saúde, a Educação e o Saneamento. 



Índice FIRJAN-Saúde

• Mostra uma melhoria no 

atendimento de saúde nos 

municípios.

• Ilhabela tem o índice mais 

elevado, seguindo-se São 

Sebastião, ambos na 

categoria de “alto 

desenvolvimento”.

34

Variável
Condição de base

(ano)
Situação atual

(ano)
Evolução

Índice FIRJAN – Saúde
0,78

(2005)
0,82

(2013)
Aumento

Estabelecimentos de saúde (n.º)
196

(2005)
432

(2017)
Aumento

Leitos de internação (coeficiente por mil 
habitantes)

1,34
(2008)

1,28
(2016)

Redução

Leitos Sistema Único de Saúde (coeficiente 
por mil habitantes)

1,01
(2008)

1,04
(2016)

Aumento

Estabelecimentos de saúde

• Aumento do número de 

estabelecimentos.

• São Sebastião: maior número 

de estabelecimentos.

• Em 2010: n.º 

estabelecimentos da esfera 

privada superior aos da 

esfera pública.

Leitos de internação

• Pequeno aumento do 

número de leitos de 

internação no Litoral Norte 

(contrário à tendência de 

SP, no período 2008-2016), 

mas redução do coeficiente 

por mil habitantes

SAÚDE

Fonte: CNES, 2017; SEADE, 2017.
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Variável
Condição de base

(ano)
Situação atual

(ano)
Evolução

IDHM-Educação
0,512
(2000)

0,695
(2010)

Aumento

Estabelecimentos de ensino (n.º)
332

(2005)
336

(2015)
Aumento 
(ligeiro)

IDHM – Educação

• Todos os municípios 

apresentaram aumento 

significativo neste índice, 

entre 2000 e 2010.

• Ubatuba e Ilhabela 

passaram de “Muito Baixo” a 

“Médio”.

• Caraguatatuba e São 

Sebastião passaram de 

“Baixo” a “Alto”.

Estabelecimentos de ensino

• Pouca alteração no número 

de estabelecimentos, com 

aumento gradual ao longo 

dos anos, sem picos de 

aumento/diminuição 

significativos.

• Caraguatatuba é o município 

com maior número de 

estabelecimentos de ensino.

Nível de escolaridade da 

população adulta

• Abaixo da média estadual, 

mas com crescimento dos 

percentuais da população 

com ensino superior 

completo.

• Aumento significativo em 

“ensino médio completo e 

superior incompleto”, para 

todos os municípios.

EDUCAÇÃO

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (PNUD et al, 2017); IBGE, 2017
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Variável
Condição de base

(ano)
Situação atual

(ano)
Evolução

Nível de atendimento do sistema de 
abastecimento de água (%)

75% 
(2005)

72% 
(2015)

Redução 
(ligeira)

Nível de atendimento da coleta de esgoto 
(%)

27%
(2005)

41%
(2016)

Aumento

Nível de atendimento da coleta de 
resíduos (%)

98
(2000)

100
(2015)

Aumento

Abastecimento de água

• Evolução negativa em todos 

os municípios (exceto São 

Sebastião).

• Maior índice de atendimento 

em Caraguatatuba.

Esgotos sanitários

• Nível de atendimento com 

evolução positiva (27% para 

41%)

• Ilhabela apresenta os piores 

índices de atendimento; 

Caraguatatuba os melhores.

Coleta de resíduos

• Evolução positiva em todos 

os municípios.

• Em 2015, todos os 

municípios haviam 

alcançado 100% de 

atendimento de coleta de 

resíduos.

SANEAMENTO BÁSICO

Fonte: SNIS, 2017.



3. FATORES BIÓTICOS



Analisa-se a tendência de evolução da vegetação costeira: restinga, manguezais e

vegetação secundária da floresta ombrófila densa das terras baixas.

38

Recolha e análise de 

imagens satélite de 

várias datas, 

representativas da 

condição da “vegetação 

costeira” Constrangimentos 

associados à análise de 

imagens satélite levaram 

à análise da dinâmica 

de ocupação do solo
Conclusões sobre a 

condição de base e 

situação atual para o 

fator vegetação costeira

VEGETAÇÃO COSTEIRA



ANÁLISE DE IMAGENS SATÉLITE

1. Recolha e análise de informação 

geográfica (imagens satélite), 

como, mapas de cobertura vegetal 

e desmatamento;

2. Variação muito significativa da 

qualidade das imagens recolhidas –

atualmente os dados são mais 

precisos, mas não são comparáveis 

com dados recolhidos 

anteriormente;

3. Foram feitas várias simulações de 

sobreposição de imagens em vários 

períodos, concluindo-se não ser 

possível comparar as imagens. 
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1. A dinâmica de ocupação do solo está 

relacionada com o estabelecimento de 

novas áreas no terreno: áreas 

industriais, residenciais, agrícolas, 

comerciais, vias de acessos, etc.

2. Nos EIA dos empreendimentos em 

análise, do total de 9 impactos

identificados sobre a vegetação:

• Apenas 1 foi associado à afetação 

da floresta ombrófila densa de terras 

baixas;

• Os restantes mencionam afetações 

de mangue e/ou restinga, mas 

sempre considerados “eventuais”.

40

DINÂMICA DE OCUPAÇÃO DO SOLO
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CONDIÇÃO DE BASE E SITUAÇÃO ATUAL

➢ A linha tendencial no 

período 2000-2017 é de 

manutenção das áreas de 

abrangência, sem aumento 

ou diminuição significativa 

em qualquer dos 4 

municípios

➢ Considera-se a condição 

atual = condição de base.

➢ Condição de base: abrangência das três classes de vegetação que consta do mapa “Inventário 

florestal da vegetação natural do Estado de São Paulo – Região Administrativa de São José dos 

Campos (Litoral)” (Kronka, 2007), que apresenta dados de 2001, aferidos com dados de 2004-2005.
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CONDIÇÃO DE BASE E SITUAÇÃO ATUAL

➢ O mangue e a restinga são 

áreas de preservação 

permanente, pelo que estão 

legalmente protegidas

➢ Na área de estudo são 

poucas as manchas que se 

encontram abrangidas por 

unidades de conservação

Extrato do Mapa 1 do Relatório Parcial de Levantamento de Dados (nov. 2017)



4. FATORES FÍSICOS
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QUALIDADE DAS ÁGUAS INTERIORES

Consideraram-se como variáveis indicadoras: Coliformes termotolerantes, Turbidez, 

Mortandade dos peixes e Índices de Qualidade de Água.



• A concentração média anual de Coliformes termotolerantes reduziu 

significativamente, e de forma muito semelhante em todos os municípios;

• Resultou numa substancial melhoria da qualidade da água;

• Porém, ainda não atinge a Qualidade de Classe 2 – qualidade de referência para as 

águas doces (segundo Resolução CONAMA n.º 357/2005, de 17 de março).
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COLIFORMES TERMOTOLERANTES

Coliformes termotolerantes: evolução na região Litoral Norte

Variável
Condição de base

(2007)
Situação atual

(2016)
Evolução

Concentração média 
anual de Coliformes 

termotolerantes 
(UFC/100ml)

3.327

Classe 4 de 
qualidade

1.383

Classe 3 de 
qualidade

Redução 
significativa
(melhoria da 
qualidade)

Fonte: CETESB (2003 – 2017b) com cálculos próprios.



46

COLIFORMES TERMOTOLERANTES

Fonte: CETESB (2003 – 2017b) com cálculos próprios.



• A Turbidez média anual não verificou uma tendência de evolução dominante comum 

a todos os municípios, sendo a evolução muito determinada por especificidades de 

cada município;

• Manteve-se em níveis de qualidade de Classe 1 (Resolução CONAMA n.º 357/2005, de 

17 de março).
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TURBIDEZ

Turbidez: evolução na região Litoral Norte

Variável
Condição de base

(2007)
Situação atual

(2016)
Evolução

Turbidez média 
anual (UNT)

15,0

Classe 1 de qualidade

9,1

Classe 1 de qualidade

Sem evolução 
comum a todos os 

municípios

Fonte: CETESB (2003 – 2017b) com cálculos próprios.



• O IQA médio anual manteve tendencialmente o seu valor numérico, e de forma 

semelhante, em todos os municípios;

• O indicador IQA sugere assim uma tendência geral de manutenção da qualidade das 

águas interiores da região, classificável em termos médios como “Boa”, em todos os 

municípios.

48

ÍNDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA

IQA: evolução na região Litoral Norte

Variável
Condição de base

(2007)
Situação atual

(2016)
Evolução

Índice de Qualidade
da Água (IQA) 
médio anual

63

Qualidade “Boa”

64

Qualidade “Boa”
Manutenção

Fonte: CETESB (2003 – 2017b) com cálculos próprios.



• O IAP médio anual verificou uma tendência de ligeira redução do seu valor;

• O IAP varia consideravelmente ao longo do período, sem uma tendência regular 

nem uniforme entre municípios.
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ÁGUAS BRUTAS PARA ABASTECIMENTO 

PÚBLICO

IAP: evolução na região Litoral Norte

Variável
Condição de base

(2005)
Situação atual

(2016)
Evolução

Índice de Qualidade das 
Águas Brutas para 

Fins de Abastecimento 
Público (IAP) 
médio anual

77

Qualidade “Boa”

73

Qualidade “Boa”

Redução ligeira 
(redução de 
qualidade)

Fonte: CETESB (2003 – 2017b) com cálculos próprios.



• Verifica-se nos últimos anos do período de análise, frequentemente, uma 

relativamente grande variação de valores do IVA entre estações, revelando a 

heterogeneidade de condições de qualidade entre cursos de água do município;

• O indicador IVA sugere uma tendência geral de manutenção da qualidade das águas 

interiores da região, classificável em termos médios anuais como “Boa”, embora 

com grande variabilidade. 
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ÁGUAS PARA PROTEÇÃO DA VIDA AQUÁTICA

IVA: evolução na região Litoral Norte

Variável
Condição de base

(2005)
Situação atual

(2016)
Evolução

Índice de Qualidade 
das Águas para 

Fins de Proteção da 
Vida Aquática (IVA) 

médio anual

3,0

Qualidade “Boa”

3,0

Qualidade “Boa”
Manutenção

Fonte: CETESB (2003 – 2017b) com cálculos próprios.



• Os eventos de mortandade de peixes resultam normalmente de alterações 

(extremas) de qualidade da água associadas a situações de degradação.

• A mortandade de peixes na região verificou um grande aumento no período 2008-

2013, atingindo-se um máximo de 9 eventos nesse ano (2013).

• Após 2013, verifica-se uma redução do número de eventos, com 2 eventos 

anuais de mortandade em 2016, na Região Litoral Norte.
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MORTANDADE DE PEIXES

Mortandade de Peixes: evolução na região Litoral Norte

Variável
Condição de base

(2005)
Situação atual

(2016)
Evolução

Mortandade de peixes 
(n.º médio anual)

Inferiores a um 
evento anual por 

município

Inferiores a um 
evento anual por 

município

Manutenção 
(aumento 

acentuado antes 
de 2013;

redução após 
2013)

Fonte: CETESB (2016 – 2017b).
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QUALIDADE DAS ÁGUAS COSTEIRAS

De forma a analisar a condição do fator Qualidade das Águas Costeiras, na região 

Litoral Norte, foram consideradas como variáveis indicadoras: Coliformes 

termotolerantes, Enterococcus, Clorofila-a e Turbidez.



1. Levantamento pluviométrico

• Médias mensais e de evolução da pluviosidade 

anual 1943-2015.

2. Dados de monitoramento (2005-2016) -

CETESB

• Enterococcus

• Coliformes termotolerantes

• Clorofila a

• Turbidez

3. Imagens de sensoriamento remoto

• Clorofila a

• Análise de imagens da região entre São 

Sebastião e Ilhabela, no período 2013-2016.
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MÉTODOS DE ANÁLISE

Pontos de coleta da CETESB; Litoral Norte / SP



• Verificam-se concentrações de enterococcus que ultrapassam os limites da 

CONAMA 357/2005 (100 UFC 100 mL-1) em todos os municípios, com excepção de 

Ubatuba que apresentou valores relativamente baixos (metade do limite máximo).

• Intensa variabilidade nas concentrações medidas pode estar associada a 

processos de circulação hidrodinâmica.

• São Sebastião e Caraguatatuba apresentam os piores resultados.
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ENTEROCOCCUS

Os dados são médias de várias 

estações e de várias coletas; 

as barras de erros representam 

os desvios-padrão das 

medições. 

Dados em UFC 100 mL-1.



• Os coliformes termotolerantes apresentaram valores muito elevados, excedendo 

os limites da CONAMA 357/2005 (1000 UFC 100 mL-1).

• Intensa variabilidade nas concentrações medidas pode estar associada a 

processos de circulação hidrodinâmica.

• Concentrações mais elevadas em São Sebastião e Caraguatatuba.

• Mais recentemente (2015 e 2016), registraram-se valores relativamente baixos.
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COLIFORMES TERMOTOLERANTES

Os dados são médias de várias 

estações e de várias coletas; 

as barras de erros representam 

os desvios-padrão das 

medições. 

Dados em UFC 100 mL-1.



• Algumas concentrações elevadas, particularmente em 2010 e 2011 

• São Sebastião apresenta concentrações bastante elevadas (ultrapassando 

limites).
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CLOROFILA A

Os dados são médias de várias 

estações e de várias coletas; 

as barras de erros representam 

os desvios-padrão das 

medições. 

Dados em μg L-1.



• Geralmente, observam-se valores de turbidez reduzidos.

• O município de São Sebastião apresenta os valores mais elevados de turbidez 

(ultrapassando limites máximos), devido à reduzida cobertura vegetal das encostas 

que leva a uma maior lixiviação de partículas para o mar.
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TURBIDEZ

Os dados são médias de várias 

estações e de várias coletas; 

as barras de erros representam 

os desvios-padrão das 

medições. 

Dados em NTU.
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SENSORIAMENTO REMOTO – INVERNO 

Junho 2013

• Inverno com valores de pluviosidade normais - 2013: concentrações de clorofila a 

próximas à costa mais elevadas com diluição a alguns quilômetros da costa.

• Invernos com valores de pluviosidade baixos – 2014 a 2016. Maior a influência dos 

impactos da ocupação humana.

Junho 2015 Agosto 2016

Concentrações de clorofila a (em μg L-1 = mg m-3) 
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SENSORIAMENTO REMOTO – PRIMAVERA 

Novembro 2014

• Valores de produção fitoplanctônica menores do que os do inverno.

• Na primavera de 2016, a pluviosidade foi intensa e observa-se uma mancha de 

concentrações de clorofila a mais elevada estendendo-se desde a costa, que vai 

se diluindo.

Dezembro 2015 Dezembro 2016

Concentrações de clorofila a (em μg L-1 = mg m-3) 
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SENSORIAMENTO REMOTO – VERÃO

Fevereiro 2014

• Valores de pluviosidade muito baixos – 2013/2014, 2015/2016

• janeiro de 2015 foi muito chuvoso. Nota-se que, a pluviosidade, além de não 

promover uma maior intensidade de produção primária (esperado para os meses 

mais chuvosos), também intensifica muito a dispersão da contaminação.

• O turismo de veraneio não promove forte intensificação da produção primária.

Janeiro 2015 Janeiro 2016

Concentrações de clorofila a (em μg L-1 = mg m-3) 
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SENSORIAMENTO REMOTO – OUTONO

Abril 2014

• Produção primária mais intensa no ano de 2014 nas proximidades da costa, mas 

que não se espalha pela região Sudeste.

• Em 2015 e 2016 as concentrações reduzem, mesmo numa zona próxima à costa.

• À medida que a distância à costa aumenta, diminuem as concentrações de clorofila a.

Abril 2015 Maio 2016

Concentrações de clorofila a (em μg L-1 = mg m-3) 



5. EVOLUÇÃO DOS FATORES

(Condição de base à situação atual)



FATORES SOCIOECONÔMICOS:
Evolução (condição de base – situação atual)

• Comunidades caiçaras: 82 comunidades (maior n.º em Ubatuba); a maioria 

mantendo-se dependente da pesca artesanal

• População: aumento de 19% (2005-2017), principalmente em Ilhabela; a 

população é mais elevada em Caraguatatuba; tendência esperada de aumento até 

2030, principalmente em São Sebastião

• Emprego: aumento do emprego formal, impulsionado principalmente pelo setor dos 

serviços, mas mantendo-se inferior ao emprego informal; o emprego é mais elevado 

em Caraguatatuba

• PIB: aumento; maior representatividade de São Sebastião em 2005 superada pela 

de Ilhabela em 2014

• Royalties: aumento, principalmente em Ilhabela

• Índice Paulista de Vulnerabilidade Social: melhoria nos indicadores demográficos 

e socioeconômicos, principalmente em Caraguatatuba e Ilhabela 

• Assentamentos precários: aumento; situação mais crítica em São Sebastião
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• Domicílios familiares: aumento, principalmente em Ilhabela; tendência para 

aumentar até 2030

• Índice FIRJAN- Saúde: evolução positiva; Ilhabela e São Sebastião em melhor 

posição

• Estabelecimentos de saúde: evolução positiva no n.º de estabelecimentos; n.º de 

estabelecimentos mais elevado em São Sebastião; redução nos leitos de internação 

(coeficiente por mil habitantes); leitos SUS (coeficiente por mil habitantes) com 

aumento muito ligeiro

• IDHM – Educação: aumento; Caraguatatuba e São Sebastião em melhor posição

• Estabelecimentos de ensino: n.º de estabelecimentos com aumento muito ligeiro

• Saneamento básico: redução ligeira do nível de atendimento do sistema de 

abastecimento de água; aumento dos níveis de atendimento para a coleta de 

esgoto e de resíduos; coleta de esgoto ainda muito baixa (cerca de 41% em média 

em 2016) 
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FATORES SOCIOECONÔMICOS:
Evolução (condição de base – situação atual)



VEGETAÇÃO E QUALIDADE DAS ÁGUAS:
Evolução (condição de base – situação atual)

• Vegetação costeira: manutenção das áreas de abrangência

• Águas interiores: redução das concentrações médias de coliformes 

termotolerantes e de turbidez; manutenção de qualidade boa (índices de qualidade 

das águas) 

• Águas costeiras: 

. Excedência nos limites legais de enterococcus e coliformes termotolerantes, 

principalmente em São Sebastião e Caraguatatuba, sem se verificar uma tendência 

de aumento ou de diminuição na contaminação.

. Com pluviosidades baixas verifica-se uma produção primária intensa na orla, 

formando um forte gradiente em relação ao oceano, onde a concentração de clorofila 

a é mais reduzida.
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OBRIGADO

Consórcio V&S Ambiental / Nemus

Rua Rio Grande do Sul, n.º 332, salas 701 a 705, Edifício Torre Ilha 

da Madeira, Pituba, Salvador – Bahia, CEP 41830-140

contato@vesambiental.com.br

nemus@nemus.pt

www.vesambiental.com.br

www.nemus.pt


