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I. NOTA INTRODUTÓRIA 

 

O presente documento constitui o Relatório Parcial do serviço de 

“Levantamento da Significância dos Impactos Cumulativos Previstos” (Fase 

5), e tem como principal objetivo apresentar os resultados parciais das análises 

relativas à:  

• Definição de limites de alteração aceitáveis para as condições dos 

fatores ambientais e sociais;  

• Determinação da significância dos impactos cumulativos. 

 

A análise é desenvolvida por fator. Os fatores ambientais e sociais em análise 

são os seguintes: 

• Fatores socioeconômicos: comunidades tradicionais litorâneas; 

emprego; habitação; serviços públicos; 

• Fatores bióticos: vegetação costeira; 

• Fatores físicos: qualidade das águas superficiais interiores; qualidade 

das águas costeiras. 

 

O presente documento encontra-se estruturado da seguinte forma: 

• Capítulo I. Nota introdutória  

• Capítulo II. Metodologia 

• Capítulo III. Meio socioeconômico 

• Capítulo IV. Meio biótico 

• Capítulo V. Meio físico 

• Capítulo VI. Referências bibliográficas 

• Capítulo VII. Equipe técnica. 
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II. METODOLOGIA 

II.1. DEFINIÇÃO DE LIMITES DE ALTERAÇÃO 

 

Os limites de alteração são barreiras para além das quais as alterações 

resultantes dos impactos cumulativos tornam-se motivo de preocupação. Estes são 

tipicamente expressos em termos de capacidade de carga, objetivos, metas e/ou 

limites de alteração aceitáveis (IFC, 2013). Estes limites de alteração refletem e 

integram os dados científicos, os valores sociais e as preocupações das 

comunidades afetadas (IFC, 2013). 

Consideram-se os seguintes tipos de limites de alteração: 

• Capacidade de carga – máxima concentração/ quantidade que 

determinado meio suporta até deixar de cumprir as suas funções; 

• Limite legal – caso exista legislação sobre o limite de carga de 

determinado meio; 

• Capacidade de carga estimada – de acordo com a análise de tendência 

de determinado fator ou outra forma de estimação; 

• Limite de alteração aceitável em consulta com a comunidade científica, 

comunidades afetadas e demais partes interessadas. 

 

O limite de alteração é identificado de acordo com o tipo de fator e com a 

informação disponível.  

Não sendo possível apresentar a capacidade de carga por não estarem 

definidos nem calculados esses limites com grau de confiança aceitável, verificar-

se-á a viabilidade de identificar limites de alteração para os fatores através de 

estimativa com base nas análises de tendências, com base em limites legais ou 

mediante a consulta da comunidade científica ou das comunidades afetadas. 

As metodologias específicas de identificação dos limites de alteração são 

apresentadas no âmbito da análise dos respetivos fatores. 
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II.2. DETERMINAÇÃO DA SIGNIFICÂNCIA DOS IMPACTOS 

CUMULATIVOS 

 

Os impactos cumulativos são classificados de acordo com diversos critérios, 

para cada um dos fatores ambientais e sociais.  

Cada impacto cumulativo é classificado nas seguintes componentes (cf. Figura 

1) (Hegmann et al., 1999): 

• Natureza; 

• Escala espacial; 

• Duração; 

• Frequência; 

• Magnitude; 

• Significância; 

• Confiança. 

 



4 Projeto de Avaliação de Impactos Cumulativos  
 

   

 

      

      

 

Relatório Parcial 
Signif. Impactos 

Cumulativos 

Revisão 00 
09/2018 

 

 
Fonte: Heggman (1999) 

Figura 1 – Componentes de avaliação dos impactos cumulativos 
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A componente natureza de um impacto cumulativo identifica a direção deste 

(positiva, negativa ou nula). As opções de classificação de um impacto cumulativo 

nesta componente são apresentadas no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Componente de avaliação do impacto cumulativo: Natureza. 

Classificação Definição 

Positiva Impacto cumulativo que beneficia o fator ambiental ou social 

Neutra Impacto cumulativo que não altera o fator ambiental ou social 

Negativa Impacto cumulativo que prejudica o fator ambiental ou social 

 

A componente escala espacial de um impacto cumulativo identifica a 

espacialidade do efeito deste (área territorial). As opções de classificação de um 

impacto cumulativo nesta componente são apresentadas no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Componente de avaliação do impacto cumulativo: Escala espacial. 

Classificação Definição 

Local Impacto cumulativo limitado a uma pequena área/ local 

Regional 
Impacto cumulativo limitado a uma região (vários municípios se o 

impacto for em terra) 

Estadual 
Impacto cumulativo que se estende a uma larga área, tendo efeitos a 

nível Estadual 

Nacional 
Impacto cumulativo que se estende a uma vasta área, tendo efeitos a 

nível Nacional 

 

A componente duração de um impacto cumulativo identifica o espaço temporal 

do efeito deste (curto, médio ou longo prazos). As opções de classificação de um 

impacto cumulativo nesta componente são apresentadas no Quadro 3. 

 

Quadro 3 – Componente de avaliação do impacto cumulativo: Duração. 

Classificação Definição 

Curto 
Impacto cumulativo com efeitos significativos a curto prazo  

(inferior a um ano/ inferior a uma geração, dependendo do fator) 

Médio 
Impacto cumulativo com efeitos significativos a médio prazo  

(de um a dez anos/ durante uma geração, dependendo do fator) 
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Classificação Definição 

Longo 
Impacto cumulativo com efeitos significativos a longo prazo  

(mais de dez anos/ mais de uma geração, dependendo do fator) 

 

A componente frequência de um impacto cumulativo identifica a periodicidade/ 

constância do efeito deste (regular ou irregular). As opções de classificação de um 

impacto cumulativo nesta componente são apresentadas no Quadro 4. 

 

Quadro 4 – Componente de avaliação do impacto cumulativo: Frequência. 

Classificação Definição 

Única Impacto cumulativo que ocorre uma única vez 

Esporádica Impacto cumulativo que ocorre irregularmente e mais do que uma vez 

Contínua 
Impacto cumulativo que ocorre regularmente e em intervalos 

regulares/ constantemente 

 

A componente magnitude de um impacto cumulativo identifica a dimensão do 

efeito deste. As opções de classificação de um impacto cumulativo nesta 

componente são apresentadas no Quadro 5. 

 

Quadro 5 – Componente de avaliação do impacto cumulativo: Magnitude. 

Classificação Definição 

Baixa 
Impacto cumulativo com nenhum/ mínimo efeito na função do fator 

ambiental ou social 

Moderada 

Impacto cumulativo com efeito considerável na função do fator 

ambiental ou social, existindo a possibilidade de recuperação da sua 

função a curto/ médio prazo 

Alta 

Impacto cumulativo com efeito considerável na função do fator 

ambiental ou social, não existindo a possibilidade de recuperação da 

sua função a médio prazo 

 

Seguidamente avalia-se a significância do impacto. Um impacto cumulativo 

pode ser considerado: 

• Insignificativo; 

• Significativo; 

• Muito significativo. 
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A avaliação da significância de um impacto cumulativo não deve ter em conta 

a quantidade da alteração, mas sim o seu potencial impacto na função de 

determinado fator ambiental ou social (IFC, 2013).  

Assim, a avaliação da significância de um impacto cumulativo em determinado 

fator ambiental e social tem em conta os limites de alteração previamente 

estabelecidos para o mesmo. 

Por fim, a componente confiança é igualmente classificada. Esta componente 

refere-se ao nível de confiança que a avaliação de significância do impacto 

cumulativo possuiu.  

A confiança pode ser: 

• Baixa; 

• Moderada; 

• Alta. 

Esta classificação depende do grau de certeza que os modelos de previsão da 

alteração ou da capacidade de carga possuem.  

Quanto maior for a presença de incerteza na determinação do grau de 

significância de um impacto cumulativo, mais conservadora deverá ser a conclusão 

retirada. Desta forma, com a introdução da componente confiança na avaliação da 

significância de um impacto cumulativo, é possível inferir da necessidade da 

utilização do princípio da precaução na construção de conclusões. 
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III. MEIO SOCIOECONÔMICO 

 

III.1. COMUNIDADES TRADICIONAIS LITORÂNEAS 

III.1.1. Introdução 

As transformações do Litoral Norte, em ritmo cada vez mais acelerado, 

pressionam e influenciam a vida das comunidades tradicionais interferindo em suas 

atividades, seus territórios e alterando seu modo de vida, podendo ocasionar 

resultados irreversíveis.  

Conforme analisado no Relatório Final de Avaliação de Impactos Cumulativos 

(Fase 4), diferentes projetos e ações incidem sobre as comunidades tradicionais 

interferindo nas atividades e no território tradicional. Muitas dessas ações interagem 

no mesmo tempo e/ou espaço resultando em efeitos cumulativos e sinérgicos que 

alteram a condição atual do fator. Essas alterações podem ter consequências 

significativas à medida que comprometem a manutenção do modo de vida 

tradicional, e, em uma perspectiva futura, podendo resultar na descaracterização 

da cultura tradicional e na perda dos espaços de reprodução do modo de vida 

tradicional. 

Para analisar os efeitos e consequências dos impactos cumulativos sobre as 

comunidades tradicionais deve-se analisar o comportamento destas, frente a esses 

impactos, e quais os limites de alteração suportados, que não comprometam seus 

objetivos e suas funções. A determinação da significância dos impactos 

cumulativos contribui para a identificação dos impactos que exercem maior 

influência sobre as comunidades tradicionais, podendo comprometer sua 

sustentabilidade. 

 

III.1.2. Limites de alteração 

 

Determinar os limites de alteração de um fator social é complexo e bastante 

difícil, pois, em sua maioria não estão definidos nem tampouco estudados na 

literatura. Ao tentar definir um limite de alteração aceitável no fator comunidades 

tradicionais, deve-se pensar no ponto em que as alterações resultantes dos 

impactos cumulativos se tornam motivo de preocupação, pois a recuperação pode 
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não ser mais possível, ou tomar um tempo longo demais, prejudicando a 

sustentabilidade das comunidades. Sendo assim, devemos ser conservadores ao 

estabelecer limites de alteração para além dos quais o estado ou condição do fator 

já não será mais aceitável. 

No caso das comunidades tradicionais, não se encontra na literatura um limite 

já estabelecido ou testado e, além disso, por se tratar de comunidades humanas, 

cada realidade é específica, com suas dinâmicas próprias e, portanto, com 

comportamentos diferentes. Ainda, não há uma técnica objetiva para essa 

determinação, dificultando a análise e tornando-a subjetiva. Sendo assim, a 

metodologia é pautada na análise pericial, no julgamento de especialistas e na 

consulta às comunidades afetadas.  

Conforme descrito na literatura sobre avaliação de impactos cumulativos, uma 

alternativa para definir os limites de alteração aceitável, quando não definidos na 

literatura, é a consulta à comunidade científica e à comunidade afetada (IFC, 2013; 

HEGMANN, 1999). Em se tratando de comunidades tradicionais fica mais evidente 

a necessidade de consultá-las, visto que detém o conhecimento de sua condição, 

das alterações e pressões que estão a sofrer e, principalmente, quais as mudanças 

consideram preocupantes a ponto de comprometer sua sustentabilidade. Essa 

alternativa deve focar-se na definição da condição aceitável pelas comunidades, 

deixando explícito qual o limite de alteração suportável. Essa definição, em conjunto 

com a sociedade, contribuirá ainda para a determinação de medidas de mitigação 

e estratégias de gestão que garantam o equilíbrio entre os usos do espaço e a 

manutenção da condição desejada. 

Neste caso, diante da dificuldade em se determinar um limite específico, a 

análise de tendência poderá contribuir para determinar a probabilidade de a 

condição do fator ser mantida, recuperada ou atingir um limite de alteração que 

resulte em uma condição inaceitável e/ou irreversível. 

Para aferir o limite de alteração aceitável no fator comunidades tradicionais 

será utilizado o indicador “perda dos espaços de reprodução do modo de vida 

tradicional”, sejam eles atividades e/ou o próprio território (considerando o ambiente 

terrestre e marinho utilizado por estas comunidades), buscando-se, portanto um 

limiar de alteração que não comprometa o desenvolvimento de suas atividades, a 

proteção de seus territórios e a manutenção do modo de vida tradicional. 
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A identificação deste limite é fundamental para a determinação do grau de 

importância e significância dos impactos cumulativos, pois demonstrará o quanto a 

somatória de ações e impactos sobre as comunidades tradicionais comprometerá, 

ou não, sua sustentabilidade. 

Analisando o histórico de desenvolvimento da região, é visível que a expansão 

urbana, as atividades portuárias e petrolíferas, as restrições impostas por políticas 

públicas, e outras ações, prejudicaram o desenvolvimento das atividades 

tradicionais, impactaram os territórios ocupados historicamente pelos caiçaras e, 

em muitos casos, levaram à perda e/ou descaracterização da cultura e do modo de 

vida tradicional. As comunidades tradicionais caiçaras mais próximas aos centros 

urbanos, e/ou localizadas nos municípios que mais se desenvolveram (como 

Caraguatatuba e São Sebastião), tiveram maior alteração no seu modo de vida, 

seja pela facilidade de acesso, seja pela sobreposição com outras atividades. Pode-

se considerar que, nessas comunidades, os limites de alteração extrapolaram os 

níveis aceitáveis para garantir a sustentabilidade das comunidades tradicionais, 

levando à descaracterização cultural e perda de espaços de reprodução do modo 

de vida tradicional. Algumas comunidades, presentes principalmente nos 

municípios de Ilhabela e Ubatuba, mantiveram seu modo de vida preservado, quer 

pela dificuldade de acesso e distância dos grandes centros urbanos, quer pela 

presença das Unidades de Conservação que, mesmo limitando o desenvolvimento 

de atividades tradicionais, garantiram a preservação de seu território impedindo a 

expansão urbana sobre estes. 

Tendo como base o desenvolvimento da região, as mudanças e transformação 

já ocorridas – muitas delas irreversíveis - e a necessidade de se garantir a 

sustentabilidade do fator para não ocasionar mais perdas, considerando os 

impactos cumulativos já incidentes e aqueles futuros, deve-se estabelecer um limite 

de alteração que garanta e proteja os territórios tradicionais (considerando os locais 

de acesso, de moradia, de convívio social e de prática de suas atividades) e o 

acesso aos recursos naturais terrestres e marinhos, necessários para o 

desenvolvimento das atividades tradicionais. Busca-se, desta forma, a preservação 

do modo de vida tradicional. 

Com base nos dados levantados nos capítulos anteriores e na análise de 

tendência sobre as variáveis do fator em análise, pode-se concluir que o estado 
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atual tanto do território como das atividades tradicionais (principalmente as 

desenvolvidas no ambiente marinho) é regular, sofrendo pressões e influências em 

sua maioria negativa. Ainda, com o desenvolvimento de projetos e ações futuras 

(aumento das atividades humanas nos ecossistemas costeiros, ampliação das 

atividades petrolíferas e portuárias, aumento populacional, aumento da expansão 

urbana, conflitos pelo uso do espaço), sem medidas efetivas e regionais de 

proteção e garantia dos direitos tradicionais, conclui-se que o provável estado futuro 

do fator é ruim, ficando seriamente ameaçado pelos impactos cumulativos que 

incidem, tanto sobre o território como sobre as atividades desenvolvidas pelas 

comunidades tradicionais. 

Desta forma, de modo a garantir a sustentabilidade do fator e, para que os 

impactos cumulativos efetivos e potenciais não levem à perda dos espaços de 

reprodução do modo de vida tradicional, propõe-se que os limites de alteração 

aceitáveis para as comunidades tradicionais caiçaras sejam a manutenção e 

proteção dos territórios (terrestres e marinhos) utilizados hoje pelas comunidades 

caiçaras, e a manutenção da garantia de acesso aos recursos naturais necessários 

para o desenvolvimento das atividades tradicionais (em especial a pesca e 

aquicultura) e preservação da cultura e modo de vida tradicional.  

Ressalta-se a importância da aferição e discussão destes limites com as 

comunidades afetadas. 

 

III.1.3. Significância dos impactos 

 

A avaliação da significância dos impactos cumulativos sobre as comunidades 

tradicionais deve levar em conta seu potencial impacto sobre as funções 

necessárias para a manutenção do modo de vida tradicional, considerando os 

limites de alteração aceitáveis para não levar à perdas significativas e/ou 

irreversíveis da condição do fator. 

Um impacto cumulativo no fator Comunidades Tradicionais Litorâneas será 

tanto mais significativo quanto maior for o seu impacto na variável ‘perda dos 

espaços de reprodução do modo de vida tradicional’. 

Diante das análises anteriores, diversas ações e projetos impactam o território 

e as atividades tradicionais, gerando efeitos cumulativos que prejudicam a 
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sustentabilidade das comunidades tradicionais. Desta forma, ao se analisar as 

influências dos diferentes estressores atuando de forma cumulativa sobre as 

comunidades, identificaram-se como impactos cumulativos mais significativos a 

interferência com as atividades tradicionais (em especial a pesca e aquicultura), e 

a interferência com o território tradicional (terrestre e marinho). 

Ao se analisar o impacto cumulativo ‘interferência sobre as atividades 

tradicionais (pesca e aquicultura)’ sob o ponto de vista de perda dos espaços de 

reprodução do modo de vida tradicional, o mesmo pode ser classificado como de 

natureza negativa, pois prejudica o desenvolvimento das atividades de pesca e 

aquicultura; de escala regional, pois as atividades ocorrem em toda a região do 

Litoral Norte; de longa duração, pois o impacto tem efeitos significativos em longo 

prazo (por mais de dez anos); e de frequência contínua, pois ocorre regularmente. 

Quanto à dimensão dos efeitos desse impacto, pode ser classificado como de alta 

magnitude, pois tem um efeito considerável no desenvolvimento das atividades 

tradicionais, podendo comprometê-las de maneira que não possibilite sua 

recuperação em médio prazo. Em relação à significância deste impacto cumulativo, 

pode ser classificado como muito significativo, pois tem influência bastante 

expressiva, podendo comprometer a manutenção da garantia de acesso aos 

recursos naturais necessários ao desenvolvimento das atividades. Por fim, a 

confiança pode ser classificada como baixa, pois não há dados disponíveis 

suficientes para delimitar, mensurar ou tampouco comprovar os limites de alteração 

aceitáveis que não comprometam a sustentabilidade das comunidades tradicionais, 

levando à perda dos espaços de reprodução do modo de vida tradicional. 

Já o impacto cumulativo ‘interferência com o território tradicional (terrestre 

e marinho)’ classifica-se como de natureza negativa, pois prejudica o modo de vida 

tradicional podendo levar à perda do território; de escala local, pois a interferência 

ocorre localmente nos territórios ocupados pelos caiçaras e de maneiras diferentes 

em cada município/comunidade; de média duração, pois espera-se que as medidas 

de proteção do território tradicional sejam cada vez mais efetivas, protegendo-o dos 

impactos e pressões externas; de frequência contínua, pois este impacto ocorre 

regularmente. Quanto à dimensão dos efeitos desse impacto, pode ser classificado 

como de moderada magnitude, pois tem um efeito considerável no território 

ocupado pelos caiçaras, mas tem possibilidade de recuperação a curto/médio 
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prazo, desde que medidas efetivas de proteção do território continuem sendo 

desenvolvidas. Em relação à significância deste impacto cumulativo, pode ser 

classificado como muito significativo, pois tem influência bastante expressiva, 

podendo comprometer a manutenção e proteção dos territórios utilizados hoje pelos 

caiçaras. Por fim, a confiança pode ser classificada como baixa, pois não há dados 

disponíveis suficientes para delimitar, mensurar ou tampouco comprovar os limites 

de alteração aceitáveis que não comprometam a sustentabilidade das 

comunidades tradicionais, levando à perda dos espaços de reprodução do modo 

de vida tradicional. 

No Quadro 6 e no Quadro 7 sistematizam-se as classificações dos impactos 

cumulativos no fator Comunidades Tradicionais Litorâneas. 

 

Quadro 6 – Classificação do impacto “Interferência sobre as atividades tradicionais 

(pesca e aquicultura)” 

Componente Classificação Justificativa 

Natureza Negativa 
Prejudica o desenvolvimento das atividades de pesca 

e aquicultura 

Escala 

espacial 
Regional 

A interferência sobre as atividades tradicionais ocorre 

em toda a região Litoral Norte/SP 

Duração Longa 
Os efeitos sentem-se em longo prazo (por mais de 

dez anos) 

Frequência Contínua 
Ocorre regularmente e em intervalos regulares/ 

constantemente 

Magnitude Alta 

Efeito considerável no desenvolvimento das 

atividades tradicionais, podendo comprometê-las de 

maneira que não possibilite sua recuperação em 

médio prazo 

Significância 
Muito 

significativo 

Influência bastante expressiva, podendo 

comprometer a manutenção da garantia de acesso 

aos recursos naturais necessários ao 

desenvolvimento das atividades 

Confiança Moderada 

Apesar de não existirem dados disponíveis 

suficientes para mensurar os limites de alteração 

aceitáveis que não comprometam a sustentabilidade 

das comunidades tradicionais, há evidências de que 

este impacto vem ocorrendo com a significância 

indicada. 
Fonte: Témis/Nemus, 2018. 
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Quadro 7 – Classificação do impacto “Interferência com o território tradicional (terrestre e 

marinho)” 

Componente Classificação Justificativa 

Natureza Negativa 
Prejudica o modo de vida tradicional podendo levar à 

perda do território 

Escala 

espacial 
Local 

A interferência ocorre localmente nos territórios 

ocupados pelos caiçaras e de maneiras diferentes em 

cada município/comunidade 

Duração Média 

As medidas de proteção do território tradicional 

devem ser cada vez mais efetivas, protegendo-o dos 

impactos e pressões externas 

Frequência Contínua 
Ocorre regularmente e em intervalos regulares/ 

constantemente 

Magnitude Moderada 

Efeito considerável no território ocupado pelos 

caiçaras, mas com possibilidade de recuperação a 

curto/médio prazo, desde que medidas efetivas de 

proteção do território continuem sendo desenvolvidas 

Significância 
Muito 

significativo 

Influência bastante expressiva, podendo 

comprometer a manutenção e proteção dos territórios 

utilizados hoje pelos caiçaras 

Confiança Moderada 

Apesar de não existirem dados disponíveis 

suficientes para mensurar os limites de alteração 

aceitáveis que não comprometam a sustentabilidade 

das comunidades tradicionais, há evidências de que 

este impacto vem ocorrendo com a significância 

indicada. 
Fonte: Témis/Nemus, 2018. 
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III.2. EMPREGO 

III.2.1. Introdução 

 

Com base no apresentado no Relatório Final de Avaliação de Impactos (Fase 

4), foi possível identificar que vários dos empreendimentos em análise tiveram 

efeitos indiretos e induzidos no fator emprego na região Litoral Norte Paulista. Por 

forma a explicar o mecanismo econômico que produz um aumento de emprego 

superior ao emprego direto gerado por cada um dos empreendimentos em análise 

na região, pode-se recorrer à teoria econômica relacionada com as ligações, de 

Hirschman. 

Como o autor definiu, existe uma ligação sempre que uma atividade econômica 

dá origem a pressões econômicas ou outras que levam à criação (adaptação) de 

uma nova atividade (Hirschman 2013, 170).  

Desta forma, o crescimento do emprego é estimulado pelo investimento direto 

dos empreendimentos em estudo, mas também pelos efeitos de propagação que 

causam. Este conceito (de ligação) foi adaptado e reformulado por inúmeros 

autores da área do desenvolvimento econômico. Podemos diferenciar quatro 

diferentes exemplos de ligações (Watkins, 1963; Gunton, 2003): 

• Ligações para frente, o que envolve atividades de produção/ 

processamento, posteriores (no processo de produção) aos 

empreendimentos em avaliação; 

• Ligações para trás, envolvendo a produção de insumos, como 

maquinário de recursos e infraestrutura de transporte, necessários 

para possibilitar as atividades econômicas dos empreendimentos em 

avaliação;  

• Ligações de demanda final, envolvendo a produção de bens de 

consumo e serviços para atender às necessidades regionais daqueles 

que estão empregados nos empreendimentos em avaliação;  

• Ligações fiscais, envolvendo a tributação de royalties e outros, 

gerados pelos empreendimentos. 
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Como resultado do apresentado no Relatório Final de Avaliação de Impactos, 

foi possível concluir que existiram efeitos cumulativos induzidos pela criação de 

emprego nos empreendimentos em análise e pelo seu investimento na região. 

Adicionalmente, não só o emprego direto criado gerou emprego indireto e induzido 

na região, como o recebimento de royalties do petróleo e gás natural produzidos no 

pré-sal permitiu o crescimento do emprego no setor público (o que terá tido 

igualmente efeitos multiplicadores noutros setores da economia da região). Desta 

forma, conclui-se pela existência dos quatro tipos de ligações mencionados, ainda 

que com efeitos de magnitudes diversificados.  

Existe outra questão que não foi abordada devido à impossibilidade de recolha 

de informação: o emprego informal. É de esperar que o multiplicador real do 

emprego na região seja superior ao estimado (para os empreendimentos em 

análise), dado que o crescimento do emprego informal não é mensurável (existem 

apenas dados do Censos). 

Outra questão relaciona-se com os efeitos sinérgicos que o investimento quase 

em simultâneo dos vários empreendimentos em análise pode potenciar. Define-se 

como efeito sinérgico a “potencialização nos efeitos de um ou mais impactos em 

decorrência da interação espacial e/ou temporal entre estes”. Assim, o impacto de 

geração de emprego e de aumento da procura por bens e serviços que os vários 

empreendimentos geraram no Litoral Norte Paulista podem ter potenciado um 

aumento ainda mais significativo do emprego. Estes efeitos sinérgicos não são 

mensuráveis, ao contrário dos efeitos induzidos. Contudo, é bastante provável que 

tenham ocorrido. Desta forma, a pressão que um investimento realiza para que 

outras atividades econômicas se iniciem ou sejam criadas é bastante inferior à 

pressão realizada por vários investimentos (feitos no mesmo período ou em 

períodos sobrepostos), possibilitando a que atividades econômicas, que de outra 

forma não seriam estabelecidas, sejam criadas. 

Desta forma, a crescente atividade econômica e o crescente emprego da 

população no Litoral Norte, em especial em Caraguatatuba e São Sebastião, 

resulta, pelo menos parcialmente, dos efeitos cumulativos (induzidos e sinérgicos) 

que os investimentos nos empreendimentos em análise causaram.  

Com base nas estimativas para as elasticidades variação do emprego formal – 

variação do emprego em empreendimento, calculadas no Relatório Final de 
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Avaliação de Impactos, é possível estimar o emprego direto, indireto e induzido no 

Litoral Norte Paulista, resultante dos empreendimentos em avaliação (a recolha de 

dados primários ocorreu para os seguintes empreendimentos: plataforma de 

Mexilhão; UTGCA; OCVAP I e II; GASTAU; Transpetro; Navios Plataforma Pré-Sal; 

Rodovias). É de notar que vários dos empreendimentos em avaliação não geraram 

emprego direto na região do Litoral Norte Paulista, como a plataforma de Mexilhão 

(apenas na fase de construção) e os restantes Navios Plataforma Pré-Sal 

(empreendimento situados em mar). Adicionalmente, empreendimentos como o 

Porto de São Sebastião não forneceram informações sobre o emprego atual nem o 

estimado para o futuro. 

Com os pressupostos acima descritos, é possível verificar que o emprego 

direto, indireto e induzido estimado para todo o Litoral Norte é relativamente 

residual (verificar Figura 2). Contudo, os anos de 2009, 2010 e também 2015 e 

2016 são uma relativa excepção, pois nestes anos o emprego direto, indireto e 

induzido estimado foi mais de 5% do total do emprego formal na região. Aliás, em 

2010, mais de 10% do emprego formal da região Litoral Norte Paulista era emprego 

direto, indireto ou induzido estimado dos empreendimentos em análise. 

O impacto dos empreendimentos no emprego formal de Caraguatatuba é mais 

evidente, apesar de ser igualmente notório um impacto mais preponderante nos 

anos de 2009, 2010, 2015 e 2016 (ver Figura 3). Desta forma, nestes anos, o 

emprego direto, indireto e induzido dos empreendimentos em análise chega a ser 

responsável por mais de um quarto do emprego formal total de Caraguatatuba. 

No município de São Sebastião, os impactos dos empreendimentos em análise 

são também relativamente reduzidos, à excepção do período mais recente (2015 e 

2016) (verificar Figura 4). Em relação a São Sebastião, é necessário denotar o 

seguinte: o empreendimento Porto de São Sebastião não foi incluído na análise 

como já descrito (a introdução deste empreendimento aumentaria de forma 

expressiva o resultado da variável emprego direto, indireto e induzido); em segundo 

lugar, devido à proximidade com Caraguatatuba, existem efeitos na criação de 

emprego neste município, mas que não são possíveis de estimar. Desta forma, o 

resultado apresentado para São Sebastião é com certeza uma estimativa que 

subestima o efeito total dos empreendimentos em consideração no total do 

emprego formal. 
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Fonte: Cálculos próprios com base em SEADE (2018). 

Figura 2 – Emprego formal no Litoral Norte Paulista, incluindo emprego direto, indireto 

e induzido dos empreendimentos em avaliação. 
 

 
Fonte: Cálculos próprios com base em SEADE (2018). 

Figura 3 – Emprego formal em Caraguatatuba, incluindo emprego direto, indireto e 

induzido dos empreendimentos em avaliação. 
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Fonte: Cálculos próprios com base em SEADE (2018). 

Figura 4 – Emprego formal em São Sebastião, incluindo emprego direto, indireto e 

induzido dos empreendimentos em avaliação. 

 

Nos dois restantes municípios (Ilhabela e Ubatuba), não foram estimados 

valores significativos de emprego direto, indireto e induzido relativamente aos 

empreendimentos em análise. É de notar, contudo, que se esperam efeitos no 

emprego no setor público em Ilhabela, resultante do aumento exponencial de 

royalties recebidos pelo município (estes efeitos não foram estimados uma vez que 

o intervalo temporal não permitia fazê-lo de forma objetiva). 

 

III.2.2. Limites de alteração 

 

Tendo em conta a especificidade do fator emprego, apenas o conceito de limite 

de alteração aceitável pode ser utilizado (dado que se trata de um fator social, 

capacidade de carga não é um conceito aplicável e que não existe limite legal 

relacionado com o emprego). 

Assim, no caso do fator emprego, utiliza-se o indicador “emprego formal/ 

população 15-64 anos” para aferir o limite de alteração aceitável. Este indicador 

tem as seguintes vantagens: 
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• Ao contrário do indicador “emprego formal”, este indicador é uma 

proxy da taxa de atividade, tendo em consideração o aumento da 

população economicamente ativa; 

• Considera igualmente o crescimento populacional, permitindo integrar 

na avaliação os efeitos que o aumento da oferta de trabalho teve (tem) 

no aumento da população; 

• Considera igualmente um aumento na taxa de formalidade do 

emprego; 

• Por fim, é uma aproximação mais fiel às preocupações sociais que o 

emprego normalmente envolve: uma maior taxa de atividade traduz-

se num melhor ambiente econômico e social; o contrário usualmente 

provoca problemas sociais, principalmente para as populações mais 

carenciadas. 

A Figura 5 apresenta o indicador “emprego formal/ população 15-64 anos” para 

a região Litoral Norte Paulista e o Estado de São Paulo. Para além de se evidenciar 

uma diferença assinalável entre as duas variáveis (o que pode indiciar a maior 

informalidade do emprego no Litoral Norte), verifica-se que os recentes anos de 

crise econômica no País (2015 e 2016) tiveram um impacto elevado na variável 

“emprego formal/ população 15-64 anos” do Estado de São Paulo, mas não no 

Litoral Norte Paulista. 

A criação de um limite de alteração aceitável para a variável “emprego formal/ 

população 15-64 anos” traz várias questões, notadamente quanto à metodologia 

do seu estabelecimento. No âmbito deste trabalho, o limite de alteração aceitável 

para a variável “emprego formal/ população 15-64 anos” estabelece-se como a 

tendência observada no território previamente ao investimento realizado pelos 

empreendimentos em avaliação, considerando ainda os efeitos expectáveis que a 

crise econômica dos últimos anos teria na variável emprego formal. 
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Fonte: Cálculos próprios com base em SEADE (2018). 

Figura 5 – Emprego formal/ população total entre os 15 e os 64 anos (Estado de São 

Paulo e Litoral Norte Paulista). 

 

Significa isto, que o impacto cumulativo dos empreendimentos em avaliação é 

tanto mais significativo quanto maior for a diferença entre o limite de alteração 

aceitável na variável “emprego formal/ população 15-64 anos” (dado pela tendência 

entre 2000 e 2007) e o valor real dessa variável, tendo em consideração os vários 

territórios em análise. 

Apresenta-se na Figura 6 e na Figura 7, as tendências observadas para a 

variável “emprego formal/ população 15-64 anos” para o Litoral Norte Paulista e em 

específico para os municípios de Caraguatatuba e São Sebastião. No caso do 

Litoral Norte Paulista e São Sebastião, a tendência é uma função potência 

(crescimento da variável a uma taxa constante). No caso do município de 

Caraguatatuba, a tendência é uma função exponencial (crescimento da variável a 

taxas crescentes). A escolha da função foi efetuada considerando o melhor 

ajustamento em relação aos dados observados. O fato de Caraguatatuba 

apresentar uma tendência exponencial resulta de: de um ponto de partida com 

valores inferiores; taxas de crescimento crescentes observadas entre 2000 e 2007 

na variável “emprego formal/ população 15-64 anos”.  
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Fonte: Cálculos próprios com base em SEADE (2018). 

Figura 6 – Tendência da variável emprego formal/ população total entre os 15 e os 64 

anos (Litoral Norte Paulista). 
 

 

  

Fonte: Cálculos próprios com base em SEADE (2018). 

Figura 7 – Tendência da variável emprego formal/ população total entre os 15 e os 64 

anos (Caraguatatuba e São Sebastião). 
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Adicionalmente, por forma a incorporar os efeitos expectáveis da crise 

econômica dos últimos anos na variável emprego formal, procedeu-se à seguinte 

transformação na curva de tendência: 

• O dado para o ano de 2014 foi substituído pela tendência para o ano 

de 2012; 

• O dado para o ano de 2015 foi substituído pela tendência para o ano 

de 2011; 

• O dado para o ano de 2016 foi substituído pela tendência para o ano 

de 2010; 

Esta transformação segue o observável no Estado de São Paulo, sendo este 

um contrafactual relativamente fidedigno ao que ocorreria no Litoral Norte Paulista 

sem o investimento dos empreendimentos em avaliação. 

 

III.2.3. Significância dos impactos 

 

Apresenta-se na Figura 8, na Figura 9 e na Figura 10, a comparação entre o 

valor observado para a variável “emprego formal/ população total entre os 15 e os 

64 anos” (incluindo a proporção relativa ao emprego direto, indireto e induzido dos 

empreendimentos em análise) e o seu limite de alteração aceitável, para o Litoral 

Norte Paulista e também em específico para os municípios de Caraguatatuba e São 

Sebastião. É de notar que não são apresentadas estas figuras para os municípios 

de Ilhabela e Ubatuba pela relativa insignificância do emprego direto, indireto e 

induzido criado pelos empreendimentos em avaliação nestes municípios (até 

2016). Apesar disso, como afirmado anteriormente, é de esperar impactos no 

emprego formal resultante de efeitos fiscais do Pré-sal, em específico em Ilhabela, 

tendo em conta a magnitude dos royalties que este município tem vindo a receber 

desde 2014. 

Neste particular, é importante referir que um impacto cumulativo no emprego 

será tanto mais significativo quanto maior for o seu impacto na relação “emprego 

formal/ população total entre os 15 e os 64 anos”. Adicionalmente, será ainda 

avaliado o impacto do emprego criado pelos empreendimentos em avaliação na 

menorização dos efeitos da diminuição da atividade econômica, observados no 

País e no Estado de São Paulo, entre 2014 e 2016. 
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Fonte: Cálculos próprios com base em SEADE (2018). 

Figura 8 – Limite de alteração e valor real da variável emprego formal/ população total 

entre os 15 e os 64 anos (Litoral Norte Paulista). 

 

Como se observa na Figura 8, o limite de alteração aceitável é ultrapassado 

logo em 2008 e 2009 na região Litoral Norte Paulista. Isto ocorre essencialmente 

pelo efeito do emprego direto, indireto e induzido criado pelos empreendimentos 

em avaliação. Em 2011 e até 2014, os efeitos no emprego dos empreendimentos 

em avaliação são relativamente residuais. Em 2015 e 2016, é o efeito destes 

empreendimentos que impede que a variável “emprego formal/ população 15-64 

anos” tenha um decréscimo. Desta forma, no que se refere a toda a região do Litoral 

Norte, em dois períodos distintos, o emprego direto, indireto e induzido dos 

empreendimentos em análise tiveram um efeito bastante significativo: 

• Em 2009, 2010 e 2011 (em menor escala) elevaram a variável 

“emprego formal/ população 15-64 anos” acima do limite de alteração 

aceitável; 

• Em 2015 e 2016, impediram uma queda da variável “emprego formal/ 

população 15-64 anos”, apesar de o nível se situar sempre acima do 

limite de alteração aceitável. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

Em
p

re
go

 f
o

rm
al

/ 
p

o
p

u
la

çã
o

 1
5

-6
4

 a
n

o
s

Restante emprego formal Emprego direto, indireto e induzido Limite de alteração



 
 

Projeto de Avaliação de Impactos Cumulativos 25 

   

 

      

      

 

Relatório Parcial 
Signif. Impactos 

Cumulativos 

Revisão 00 
09/2018 

 

Relativamente ao município de Caraguatatuba, como é possível observar na 

Figura 9, o limite de alteração aceitável é sempre ultrapassado desde 2007, por 

causa quase exclusiva do emprego direto, indireto e induzido dos empreendimentos 

em avaliação. Mais uma vez este efeito é mais significativo em 2009/10 e em 

2015/16, o que se deve a obras de construção dos empreendimentos em avaliação. 

É de notar, igualmente, que o período entre 2013 e 2016 teria sido de contração da 

taxa de atividade caso os empreendimentos em avaliação não fossem 

estabelecidos. Assim, em 2016 por exemplo, é estimado em cinco pontos 

percentuais o contributo na variável “emprego formal/ população 15-64 anos” do 

emprego direto, indireto e induzido dos empreendimentos em avaliação, em 

Caraguatatuba. 

No município de São Sebastião (ver Figura 10), a situação é idêntica, se bem 

que em menor magnitude. O limite de alteração aceitável é ultrapassado desde 

2010, em parte devido à componente do emprego direto, indireto e induzido dos 

empreendimentos em avaliação. Este contributo é especialmente importante em 

2015 e 2016, impedindo uma diminuição significativa da variável “emprego formal/ 

população 15-64 anos”, isto é, impedindo uma diminuição significativa da taxa de 

atividade em São Sebastião. Desta forma, especificamente em 2015 e 2016, o 

efeito dos empreendimentos em avaliação foi o de eliminar as implicações da 

contração econômica observadas em São Paulo e no País, no município de São 

Sebastião. 

Ubatuba e Ilhabela são casos mais diferenciados. Ubatuba situa-se 

relativamente alheada da maioria destes efeitos no emprego formal. Isto ocorre por 

dois motivos: em primeiro lugar, pela distância física de Ubatuba à localização da 

maioria dos empreendimentos em análise (na sua maioria no centro de 

Caraguatatuba e também em São Sebastião); por outro lado, ao contrário dos 

restantes três municípios, Ubatuba não recebe um valor significativo de royalties 

devidos pela exploração de petróleo e gás natural no Pré-sal.  

Ilhabela é também um caso particular. Apesar de fisicamente nenhum dos 

empreendimentos se situar neste município, Ilhabela recebe um significativo valor 

de royalties (ligações fiscais). Desta forma, apesar de não ter sido possível estimar, 

são esperados efeitos, na criação de emprego, superiores aos identificados em 

Caraguatatuba (devido à maior dimensão dos royalties em Ilhabela). 
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Fonte: Cálculos próprios com base em SEADE (2018). 

Figura 9 – Limite de alteração e valor real da variável emprego formal/ população total 

entre os 15 e os 64 anos (Caraguatatuba). 
 

 

Fonte: Cálculos próprios com base em SEADE (2018). 

Figura 10 – Limite de alteração e valor real da variável emprego formal/ população total 

entre os 15 e os 64 anos (São Sebastião). 
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Tendo em conta a análise realizada nesta seção, o impacto “aumento do 

emprego” está classificado de acordo com a sua natureza, escala espacial, 

duração, frequência, magnitude, significância e confiança no Quadro 8. 

A natureza é claramente positiva. Como se verificou na Figura 8, Figura 9 e 

Figura 10, o emprego direto, indireto e induzido pelos empreendimentos em análise 

tiveram um efeito líquido positivo, fazendo com que a variável “emprego formal/ 

população 15-64 anos” superasse o limite de alteração aceitável em vários períodos 

(especialmente em 2009/10 e 2015/16). 

A escala espacial do impacto “aumento do emprego” é regional, afetando a 

região Litoral Norte, em especial os municípios de Caraguatatuba, Ilhabela e São 

Sebastião, ainda por motivos diversificados. 

A duração do impacto é de médio/ longo prazo, isto é, o impacto no emprego 

é sentido num período temporal bastante alargado. 

Relativamente à frequência do impacto “aumento do emprego”, este é 

contínuo, isto é, o efeito ocorre de forma continuada, apesar de a magnitude do 

efeito variar no tempo. Neste particular é importante salientar dois efeitos com 

magnitudes díspares:  

• Na fase de construção dos empreendimentos em avaliação, porque 

se tratam de empreendimento de grande escala, o efeito no emprego 

formal é bastante expressivo (magnitude muito alta). Este efeito é 

maior pelo maior número de empregos diretos criados, mas também 

pela presença de ligações de diversos tipos (para trás; de demanda 

final; fiscais); 

• Na fase de exploração dos empreendimentos em avaliação, o efeito 

do emprego formal é menos relevante (magnitude média/ alta). Nesta 

fase as ligações para trás são diminutas; as ligações de demanda final 

diminuem pelo menor número de emprego direto criado; as ligações 

fiscais, contudo, mantêm-se e até tendem a aumentar devido ao 

pagamento de royalties (o que não ocorre de forma significativa em 

Ubatuba). 

Em suma, a magnitude é classificada como alta no geral, salientando-se, 

contudo, as particularidades identificadas nos parágrafos anteriores. 
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Considerando a classificação do impacto nas vertentes: natureza, escala 

espacial, duração, frequência e magnitude; este é classificado como significativo 

na região Litoral Norte. Contudo, a significância é assimétrica entre os municípios 

da região: 

• Caraguatatuba é o município que sente o maior impacto, considerado 

assim muito significativo. Isto ocorre pelas seguintes razões: trata-

se do município onde fisicamente grande parte dos empreendimentos 

se situa; existem ligações do tipo para trás, de demanda final e fiscais 

bastante fortes; 

• São Sebastião apresenta igualmente um impacto muito 

significativo pelas seguintes razões: alguns dos empreendimentos 

situam-se neste município, criando assim ligações para trás e de 

demanda final; o município recebe efeitos indiretos do investimento 

efetuado em Caraguatatuba; o município apresenta igualmente 

ligações fiscais, apesar de terem evoluído de forma menos 

significativa do que em Caraguatatuba e Ilhabela na última década; 

por outro lado, a presença do Porto de São Sebastião no município 

permite o alargamento das ligações para trás e a criação de ligações 

para a frente relacionadas com a exploração de petróleo e gás natural 

no Pré-Sal; 

• Ilhabela apresenta essencialmente ligações fiscais, contudo estas 

são bastante mais elevadas do que em Caraguatatuba e São 

Sebastião. Desta forma, e essencialmente desde 2014, são 

esperados efeitos no emprego formal muito significativos, até tendo 

em conta a dimensão do município; 

• Ubatuba apresenta-se num plano diferente: não beneficia de ligações 

fiscais; exibe ligações para trás e de demanda final relativamente 

fracas; não tem qualquer ligação para a frente. Desta forma, o impacto 

“aumento do emprego” em Ubatuba é considerado insignificativo. 

Por fim, a confiança em relação à análise efetuada e à classificação realizada 

relativamente ao impacto “aumento do emprego” é alta pois foram utilizadas 

estatísticas oficiais e informação primária, obtida diretamente dos 

empreendimentos em avaliação.  
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Quadro 8 – Classificação do impacto “aumento do emprego”. 

Componente Classificação Justificativa 

Natureza Positiva Beneficia o fator emprego 

Escala espacial Regional 

Impacto cumulativo alargado a 

todo o Litoral Norte Paulista 

(apesar de efeitos terem 

magnitudes diferenciadas em 

cada município) 

Duração Médio/ longo prazo 
Efeitos sentidos em período 

temporal relativamente alargado 

Frequência Contínua 

Frequência contínua, ainda que 

com magnitudes diferenciadas 

em fases de exploração e de 

construção 

Magnitude Alta 

A magnitude dos efeitos no 

emprego é alta, especificamente 

nas fases de construção e em 

períodos de contração 

econômica 

Significância 

• Significativo - de uma forma 

geral no Litoral Norte 

• Muito significativo - 

Caraguatatuba e São 

Sebastião e Ilhabela 

(futuro) 

• Insignificativo - Ubatuba 

• Caraguatatuba e São 

Sebastião sofreram 

impactos muito 

significativos devido à 

incidência física dos 

investimentos 

• Ilhabela terá efeitos muito 

significativos no futuro 

• Em Ubatuba o impacto 

cumulativo é considerado 

insignificativo devido à 

distância física e 

insignificância dos royalties 

Confiança Alta 
Análise baseada em estatísticas 

oficiais e em informação primária 
Fonte: Témis/Nemus, 2018. 
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III.3. HABITAÇÃO 

III.3.1. Introdução 

 

Como foi apresentado no Relatório Final de Avaliação de Impactos (Fase 4), 

existe uma relação de causalidade entre o aumento do emprego no Litoral Norte, 

em particular o emprego direto, indireto e induzido criado pelos empreendimentos 

em análise, e o aumento da população, da população urbana e dos domicílios 

particulares permanentes na região. Foi possível verificar, por exemplo, que a 

variação de 1% no crescimento do emprego formal em Caraguatatuba teve como 

consequência estimada uma variação no crescimento da população residente no 

mesmo município de 1,5% (3% no caso da população urbana e 2,6% no caso dos 

domicílios particulares permanentes) (período de 2002 a 2016). O mesmo foi 

demonstrado para toda a região: o aumento em 1% na variação do emprego formal 

no Litoral Norte Paulista teve como resultado estimado um aumento na variação do 

crescimento da população urbana de 3,3% (e nos domicílios de 3,2%).  

Nos casos dos municípios de Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba, foi ainda 

evidenciada uma relação entre o crescimento do emprego formal no Litoral Norte e 

o crescimento dos domicílios particulares permanentes nestes municípios 

(população urbana no caso de Ubatuba). Este resultado demonstra a existência de 

efeitos desfasados no espaço, isto é, a criação de emprego em um município 

provoca o crescimento populacional em um município contíguo (isto é, existe 

deslocação pendular casa – emprego de pessoas; ou a relocalização de famílias 

de municípios com maior procura por habitação para municípios com menor 

procura; ou um efeito indireto de aumento da população via aumento da procura 

por bens e serviços, exemplo turismo). O caso de Ilhabela é paradigmático: apesar 

de nenhum dos empreendimentos em análise se situar no município, o aumento 

em 1% na variação do emprego formal no Litoral Norte Paulista teve como resultado 

estimado um aumento na variação do crescimento dos domicílios particulares 

permanentes de 5,1%. Este efeito foi igualmente verificado em São Sebastião e, 

em menor grau, em Ubatuba. 

Como afirmado, foi também demonstrado no Relatório Final de Avaliação de 

Impactos (Fase 4) que existe uma relação de causalidade entre o emprego direto 
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criado pelos empreendimentos em análise e o crescimento da população urbana e 

dos domicílios particulares permanentes nos diferentes municípios do Litoral Norte. 

Tendo em conta a dimensão da precariedade e fragilidade habitacional no 

Litoral Norte (verificar Figura 14), a instalação dos vários empreendimentos em 

estudo na região tem como efeito a sua agudização. Este aumento bastante 

significativo do número de domicílios em assentamentos precários (entre 2000 e 

2010) tem origem no processo de valorização dos terrenos junto à costa (em parte 

devido às atividades turísticas e de veraneio; em parte devido à atração 

populacional que os empreendimentos em estudo causam). Em resultado disso e 

da falta de espaços urbanizáveis, a população mais frágil do ponto de vista social 

e econômico fixa a sua residência em áreas impróprias para o mercado imobiliário 

(por estarem em zonas protegidas e/ ou em risco geotécnico).  

 

 

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

Figura 11 – Proporção de pessoas em assentamentos precários no Litoral Norte 

Paulista  
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É importante ressalvar que, apesar da instalação de vários empreendimentos 

de elevado porte no Litoral Norte e do subsequente dinamismo econômico, a 

fragilidade socioeconômica aumentou na região (verificar Figura 12). Ainda mais, 

apesar de os empreendimentos elevarem o estoque de emprego formal na região, 

o emprego informal ainda é bastante considerável, o que contribui para esta 

fragilidade habitacional. 
 

 

 
Fonte: SEADE (2018). 

Figura 12 – Comparação IPVS 2000 e 2010 – população (%) com dimensão 

socioeconômica baixa. 

 

Em suma, qualquer variável que seja utilizada para demonstrar a condição e 

variação do fator habitação na região Litoral Norte Paulista mostra uma 

deterioração entre 2000 e 2010:  

• O défice habitacional mais do que duplicou na região, sendo 

particularmente elevado em Caraguatatuba e São Sebastião (verificar 

Figura 13); 

• Os agregados em vulnerabilidade do ponto de vista socioeconômico 

aumentaram na região, principalmente em Caraguatatuba e São 

Sebastião (ver Figura 12); 
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• Os domicílios em assentamentos precários cresceram de forma 

exponencial entre 2000 e 2010, especialmente em Caraguatatuba, 

São Sebastião e Ubatuba (conferir Figura 11). 

 

Fonte: Cálculos próprios com base nos dados do FJP (2018). 

Figura 13 – Déficit habitacional para o Litoral Norte Paulista – 2000 e 2010 

 

De fato, verifica-se que em pouco menos de duas décadas (entre 2000 e 2018), 

o número de domicílios particulares permanentes cresceu mais de 75% no Litoral 

Norte Paulista. Esta realidade resulta principalmente de um crescimento 

populacional, em particular de população urbana, a uma média de 2%/ano na 

região.  

Este crescimento não tem paralelo no Estado de São Paulo que apresentou 

um crescimento populacional médio de apenas 1% ao ano (2000-2018). Como é 

identificável na Figura 14, enquanto a região do Litoral Norte Paulista apresenta em 

2018 uma população 42% superior à registada em 2000, no Estado de São Paulo 

esta proporção é de apenas 19%. 

Como é possível verificar, o aumento do número de pessoas em 

assentamentos precários no Litoral Norte Paulista entre 2000 e 2010 corresponde, 

razoavelmente, ao aumento populacional líquido na região, nesse período. 
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Fonte: Cálculos próprios com base em SEADE (2018). 

Figura 14 – Crescimento populacional no Litoral Norte Paulista e no Estado de São 

Paulo (índice com 2000=100) 

 

Por fim, a questão que se coloca na avaliação do fator habitação e a sua 

relação com os empreendimentos em análise é a seguinte: existem efeitos 

cumulativos dos empreendimentos em análise que deram origem à atual situação 

habitacional do Litoral Norte? Estes efeitos cumulativos são, assim, uma variável 

explicativa do atual fenómeno de crescimento de habitação precária e de aumento 

do défice habitacional no Litoral Norte Paulista? A análise realizada no Relatório 

Final de Avaliação de Impactos permite concluir que a resposta é sim. Para além 

de ter sido verificado que o crescimento do emprego formal na região é um driver 

do seu crescimento populacional (particularmente da população urbana), verificou-

se que existe uma relação de causalidade específica entre o crescimento do 

emprego direto de vários empreendimentos e o crescimento da população urbana 

e dos domicílios particulares permanentes. Adicionalmente, com apoio da análise 

do fator emprego, verifica-se que o emprego direto nos empreendimentos em 

análise teve um efeito multiplicador no restante emprego formal na região (sendo 

ainda estimado um impacto significativo no emprego informal, mas que, contudo, 

não é mensurável). 
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III.3.2. Limites de alteração 

 

Tendo em conta a especificidade do fator habitação, apenas o conceito de 

limite de alteração aceitável pode ser utilizado (dado que se trata de um fator social, 

capacidade de carga não é um conceito aplicável e que não existe limite legal 

relacionado com a habitação). 

Assim, no caso do fator habitação, utiliza-se o indicador “população em 

assentamentos precários/ população total” para aferir o limite de alteração 

aceitável. Este indicador tem as seguintes vantagens: 

• Ao contrário do indicador “população em assentamentos precários”, 

este indicador tem em conta a população residente, considerando 

assim o crescimento populacional; 

• Permite a comparação com outros territórios do Estado de São Paulo, 

sendo possível ainda verificar a tendência da variável no Litoral Norte 

em comparação com outras regiões do Estado; 

• Por fim, é uma aproximação mais fiel às preocupações sociais que a 

habitação normalmente envolve: uma menor proporção de pessoas 

em assentamentos precários traduz-se num melhor ambiente 

econômico e social; o contrário usualmente provoca problemas 

sociais, econômicos e até de saúde pública, principalmente para as 

populações mais carenciadas. 

Em oposição, este indicador está apenas disponível para os anos dos Censos 

(2000 e 2010), não sendo possível fazer uma análise em série ou uma análise de 

causalidade. É de referir, contudo, que a generalidade dos indicadores do fator 

habitação (ao nível municipal) que traduzem questões de qualidade (não apenas 

quantidade) apenas estão disponíveis decenalmente, isto porque resultam dos 

Censos (por exemplo: déficit habitacional). 

A Figura 15 apresenta o indicador “população em assentamentos precários/ 

população total” para várias regiões do Estado de São Paulo: Região 

Metropolitana de São Paulo; Região Metropolitana da Baixada Santista; Região 

Metropolitana de Campinas; Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral 

Norte (onde se incluem os municípios em avaliação); e Aglomeração Urbana de 

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

Figura 15 – Proporção de pessoas em assentamentos precários em várias regiões do 

Estado de São Paulo 

 

Verifica-se uma tendência de aumento ligeiro da proporção de população em 

assentamentos precários no Estado de São Paulo entre 2000 e 2010 (de 13,5% em 

2000, para 14,3% em 2010). Contudo esta tendência é assimétrica entre as várias 

regiões:  

• A Região Metropolitana de São Paulo observou uma diminuição 

ligeira da proporção de população em assentamentos precários entre 

2000 e 2010 (variação de -0,5 pontos percentuais); 

• Pelo contrário, todas as restantes regiões apresentadas observam um 

aumento da proporção da população em assentamentos precários; 

• A Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte 

apresentou, por um lado, as menores proporções de população em 

assentamentos precários em 2000 e 2010, entre as regiões 

apresentadas; por outro lado, esta região apresentou o maior 

aumento relativo da proporção de população em assentamentos 

precários de 2000 para 2010; 
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• Desta forma, a relativa estabilidade da proporção de população em 

assentamentos precários entre 2000 e 2010 deve-se essencialmente 

à melhoria da condição na Região Metropolitana de São Paulo e ao 

seu peso no total do Estado (representa 73% do total da população 

das regiões apresentadas, em 2010). 

Assim, verificou-se no Estado de São Paulo, especificamente nas regiões 

metropolitanas apresentadas, uma evolução desigual no fator habitação entre a 

região metropolitana da capital e as restantes regiões. Desta forma, observou-se 

uma expansão dos problemas habitacionais a todo o Estado de São Paulo, na sua 

generalidade, ao mesmo tempo, que se observou uma certa estabilização e até 

uma reduzida menorização desta problemática na Região Metropolitana de São 

Paulo. 

A criação de um limite de alteração aceitável para a variável “população em 

assentamentos precários/ população total” traz várias questões, notadamente 

quanto à metodologia do seu estabelecimento. Neste particular, entre várias 

possibilidades, poderiam ter sido feitas as seguintes escolhas metodológicas:  

• Valor mínimo observado para a variável “população em 

assentamentos precários/ população total” em 2010 (6,7%, na Região 

Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte); 

• Valor médio observado para a variável “população em 

assentamentos precários/ população total” em 2010 (14,3%, para o 

conjunto das regiões apresentadas); 

• Valor máximo observado para a variável “população em 

assentamentos precários/ população total” em 2010 (20,5%, na 

Região Metropolitana da Baixada Santista). 

A escolha pelo valor mínimo implicaria o estabelecimento de um limite de 

alteração aceitável demasiado baixo, colocando em ponto de igualdade uma 

proporção de ¼ da população e proporções de população em assentamentos 

precários de 7% ou 8%. Enquanto que o estabelecimento de um limite de alteração 

aceitável equivalente ao máximo observado nas regiões apresentadas implicaria 

afirmar que qualquer situação do fator habitação que não fosse a pior observável 

era aceitável, o que não se releva correto de todo.  
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Desta forma, no âmbito deste trabalho, o limite de alteração aceitável para a 

variável “população em assentamentos precários/ população total” estabelece-se 

como a média observada no Estado de São Paulo para 2010 (conferir Figura 15). 

O valor médio observado para 2010 é de 14,3%. No âmbito deste trabalho, e por 

forma a simplificar e permitir uma melhor interpretação do limite de alteração 

aceitável, este será arredondado por excesso para 15%. 

Assim, a escolha pelo valor médio observável (arredondado para 15%) é a 

considerada mais equilibrada. É de notar que uma proporção de 15% na variável 

“população em assentamentos precários/ população total” significa que num total 

de 20 pessoas, três vivem em situação precária. 

Em relação à avaliação de impacto, a escolha deste limite de alteração 

aceitável implica que o impacto cumulativo dos empreendimentos em avaliação é 

tanto mais significativo quanto maior for a diferença entre o limite de alteração 

aceitável na variável “população em assentamentos precários/ população total” 

(15%) e o valor real dessa variável, tendo em consideração os vários territórios em 

análise. Adicionalmente, esta classificação é realizada desta forma só porque foi 

demonstrada uma relação de causalidade entre o estabelecimento dos 

empreendimentos em avaliação e o aumento da população urbana e em particular, 

dos domicílios particulares permanentes no Litoral Norte. Esta relação de 

causalidade, aliás, já tinha sido referida na literatura científica, como por exemplo 

em Marandola Jr. et al. (2013), que refere que “a região foi potencializada como 

atrativa a migrantes, promovendo a continuidade do alto ritmo de crescimento 

populacional, sem que as mudanças estruturais acompanhassem as necessidades 

locais com a mesma velocidade.” 
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III.3.3. Significância dos impactos 

 

Apresenta-se, na Figura 16, a comparação entre: os valores observáveis para 

a variável “população em assentamentos precários/ população total” para 2000 e 

2010 nos municípios de Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba e para 

o Litoral Norte; e o limite de alteração aceitável estabelecido em 15% (proporção 

de pessoas em assentamentos precários no total da população). Verifica-se que 

em todos os municípios e, por isso mesmo, também no conjunto da região, o limite 

de alteração aceitável é ultrapassado em 2010. Isto ocorre apesar de dez anos 

antes (em 2000) o valor observável em qualquer dos municípios ser bastante 

inferior ao limite de alteração aceitável estabelecido (São Sebastião, por exemplo, 

apresentava uma proporção de 7% em 2000, inferior a 50% do limite de alteração 

aceitável). 

Pela Figura 16 é claramente identificável que a questão habitacional se tornou 

problemática apenas na década de 2000 no Litoral Norte, sendo que anteriormente 

apenas existia um problema habitacional residual em São Sebastião. A questão da 

habitação está, assim, intrinsecamente ligada ao estabelecimento dos 

empreendimentos em análise no Litoral Norte nos últimos dez anos. 

 

 

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

Figura 16 – Proporção de pessoas em assentamentos precários no Litoral Norte 

Paulista e limite de alteração aceitável 
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Dessa forma, a problemática da habitação no Litoral Norte não resulta do 

crescimento natural da sua população, mas de um conjunto de condicionantes que 

provocaram o aumento da procura pela região:  

• O estabelecimento de empreendimentos de grande porte na região, 

com uma necessidade extensa de mão de obra (principalmente na 

fase de construção); 

• O aumento do turismo na região, em parte devido ao crescimento 

econômico do Estado de São Paulo na década de 2000, em parte 

devido à melhoria das acessibilidades (o que será ainda mais crítico 

nos próximos dez anos); 

• Efeitos indiretos e induzidos das ligações econômicas que provocam 

o aumento do emprego formal e informal em setores econômicos 

próximos dos setores econômicos dos empreendimentos em análise 

e do setor do turismo (verificar seção III.2.1). 

Adicionalmente, esta problemática da habitação no Litoral Norte resulta 

também das características geofísicas do território, dominadas em grande parte 

pela Serra do Mar, existindo áreas extensas com riscos de escorregamento, de 

inundação e de recalque do solo (Iwama et al., 2014).  

Caso o crescimento da população na região ocorra no futuro ao mesmo ritmo 

daquele observado entre 2000 e 2018, em 2030 a população no Litoral Norte 

chegará às 400 mil pessoas, quase 80% mais do que em 2000 (e mais 42% em 

relação a 2010). Estes valores indicam que a política pública de habitação não tem 

apenas o desafio de melhorar a habitação para a população atualmente a residir 

na região, as cerca de 74 mil famílias que residiam em assentamentos precários 

em 2010.  A política pública de habitação na região terá o ainda maior desafio de 

viabilizar habitação para as cerca de 40 mil famílias que adicionalmente irão habitar 

o Litoral Norte entre 2010 e 2030. 

Tendo em conta a análise realizada nesta seção, o impacto “aumento da 

precariedade habitacional” está classificado de acordo com a sua natureza, escala 

espacial, duração, frequência, magnitude, significância e confiança no Quadro 9. 

A natureza é negativa. Como se verificou na Figura 11, na Figura 12 e na 

Figura 13, qualquer indicador escolhido para demonstrar a condição e variação do 

fator habitação no Litoral Norte mostra uma deterioração nos últimos anos. 
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Adicionalmente, ficou demonstrado no Relatório Final de Avaliação de Impactos 

que existe uma relação de causalidade entre o estabelecimento dos 

empreendimentos em avaliação e o aumento da população urbana e dos domicílios 

particulares permanentes na região (conferir seção III.3.1). 

A escala espacial do impacto “aumento da precariedade habitacional” é 

regional, afetando a região Litoral Norte, em especial os municípios de 

Caraguatatuba, São Sebastião e Ubatuba. 

A duração do impacto é de longo prazo, isto é, o impacto no setor habitação 

será sentido num período temporal bastante alargado, até que políticas públicas 

diretas ou indiretas consigam resolver ou menorizar o problema. 

Relativamente à frequência do impacto “aumento da precariedade 

habitacional”, este é contínuo, isto é, o efeito ocorre de forma continuada. É ainda 

expectável que o problema seja agudizado nas fases de construção dos 

empreendimentos em avaliação, pela existência adicional de migração temporária. 

A magnitude é classificada como alta no geral, principalmente devido à elevada 

proporção da precariedade habitacional no Litoral Norte (atingindo 27% da 

população em 2010) e à alargada escala espacial (precariedade atinge todo o 

Litoral Norte). 

Considerando a classificação do impacto nas vertentes: natureza, escala 

espacial, duração, frequência e magnitude; este é classificado como muito 

significativo na região Litoral Norte. A significância é considerada equivalente 

em todos os municípios pelas seguintes razões: todos os municípios apresentavam 

proporções superiores a 20% na variável “população em assentamentos precários/ 

população total”, apesar de o problema ser identificado como mais considerável em 

São Sebastião; por exemplo, em Caraguatatuba, apesar de a proporção de 

pessoas em assentamentos precários ser de “apenas” 24% em 2010 (menos dez 

pontos percentuais do que em São Sebastião), o número absoluto de pessoas em 

assentamentos precários é razoavelmente comparável com o que ocorria em São 

Sebastião. 

Por fim, a confiança em relação à análise efetuada e à classificação realizada 

relativamente ao impacto “aumento da precariedade habitacional” é alta pois foram 

utilizadas estatísticas oficiais e informação primária, obtida diretamente dos 

empreendimentos em avaliação.  
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Quadro 9 – Classificação do impacto “Aumento da precariedade habitacional”. 

Componente Classificação Justificativa 

Natureza Negativa Prejudica o fator habitação 

Escala espacial Regional 

Impacto cumulativo alargado a 

todo os municípios do Litoral 

Norte Paulista  

Duração Longo prazo 
Efeitos sentidos em período 

temporal relativamente alargado 

Frequência Contínua 

Frequência contínua, ainda que 

com magnitude estimada mais 

elevada em fases de construção 

Magnitude Alta 

A magnitude é classificada como 

alta principalmente devido à 

elevada proporção da 

precariedade habitacional no 

Litoral Norte que não pode ser 

resolvida com medidas de curto 

ou médio prazo 

Significância Muito significativo 

Considerando que mais de um 

quarto do total da população 

vivia em assentamentos 

precários em 2010 (uma 

proporção 23 pontos percentuais 

superior à observada em 2000) 

Confiança Alta 
Análise baseada em estatísticas 

oficiais e em informação primária 
Fonte: Témis/Nemus, 2018. 
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III.4. SERVIÇOS PÚBLICOS 

III.4.1. Introdução 

 

Na análise de impactos cumulativos realizada no produto anterior (Relatório 

Final de Avaliação de Impactos Cumulativos – Fase 4, capítulo IV) foram 

identificados, para o fator serviços públicos, os seguintes impactos: 

• Crescente desajuste da oferta pública de saúde à procura – face a um 

aumento da procura por serviços de saúde, particularmente nos 

municípios de Caraguatatuba e São Sebastião; nos municípios de 

São Sebastião e Ubatuba, há indícios de que o aumento da procura 

por serviços de saúde tem cada vez mais sido satisfeito por 

empreendimentos fora da região Litoral Norte Paulista, o que se pode 

explicar por um desajuste crescente entre a oferta pública e a procura 

nesta componente; 

• Aumento da procura por serviços de educação (ensino infantil e 

fundamental) – no que se refere ao ensino infantil, este efeito foi 

observado em todos os municípios; para o ensino fundamental, o 

efeito foi apenas expressivo em Caraguatatuba e em Ilhabela; notou-

se que parte considerável dos efeitos no aumento da procura dos 

serviços públicos de educação é de longo prazo (principalmente no 

ensino fundamental), não sendo mensuráveis no período temporal em 

análise; 

• Crescente desajuste da oferta pública de saneamento (apenas em 

São Sebastião e Ilhabela) – em virtude de um aumento da geração de 

esgotos a requerer coleta e tratamento, que terá sido acompanhado 

por um aumento da proporção da coleta de esgotos, mas que nos 

municípios de São Sebastião e Ilhabela terá tido um impacto negativo 

na proporção de tratamento de esgotos. 
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Antes, na análise da influência dos estressores na condição dos fatores 

(capítulo III do mesmo Relatório), referiu-se a necessidade de avaliar se o eventual 

aumento da procura por serviços públicos foi correspondido por um aumento da 

oferta ou, pelo contrário, se correspondeu a uma deterioração da qualidade e 

quantidade (relativa) da produção de serviços públicos na região, análise que foi 

remetida para relatório posterior. 

Nesse sentido, na presente seção introdutória é retomada a análise da procura 

e da oferta dos serviços públicos realizada em produtos anteriores (Relatório Final 

de Avaliação de Impactos Cumulativos – Fase 4 e Relatório Final de Levantamento 

de Dados – Fase 3), para as componentes saúde, educação e saneamento. 

Essa análise subsidia a posterior apresentação de limites de alteração para o 

fator serviços públicos, na seção seguinte, bem como a subsequente classificação 

dos impactos cumulativos sobre o fator, com base na quantificação da 

contribuição para a aproximação aos limites de alteração definidos. 

 

III.4.1.1. Saúde 

 

Relativamente à componente saúde, na análise da influência dos estressores 

na condição do fator serviços públicos, realizada no produto anterior (Relatório Final 

de Avaliação de Impactos Cumulativos – Fase 4, capítulo III), foram utilizadas as 

variáveis internações no SUS por local de residência (Figura 17) e por local de 

internação (Figura 18) como indicadores.  
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Fonte: DATASUS (2018). 

Figura 17 – Internações no SUS (por local de residência) nos municípios do Litoral 

Norte Paulista 

 

 

Fonte: DATASUS (2018). 

Figura 18 – Internações no SUS (por local de internação) nos municípios do Litoral 

Norte Paulista 

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

Caraguatatuba Ilhabela São Sebastião Ubatuba

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

Caraguatatuba Ilhabela São Sebastião Ubatuba



46 Projeto de Avaliação de Impactos Cumulativos  
 

   

 

      

      

 

Relatório Parcial 
Signif. Impactos 

Cumulativos 

Revisão 00 
09/2018 

 

A Figura 17 é indicativa de um crescimento da procura por serviços de saúde, 

essencialmente desde metade da década de 2000. Esse crescimento é mais 

significativo em Caraguatatuba e São Sebastião. Em oposição, a variável 

internações por local de internação (isto é, internações que ocorrem em instalações 

de saúde dos municípios em análise – Figura 18) tem um comportamento mais 

regular em São Sebastião e Ubatuba, o que pode indiciar restrição na oferta 

(diferença entre internações locais e internações dos residentes). 

Como indicadores da oferta, retomam-se a quantidade de leitos do Sistema 

Único de Saúde (SUS) para os períodos de 2005 a 2016 nos municípios da Região 

Litoral Norte/SP (Figura 19) e o coeficiente por mil habitantes de leitos SUS para o 

mesmo período e municípios (Figura 20), apresentados no Relatório Final de 

Levantamento de Dados – Fase 3. 

 

Fonte: SEADE, 2017. 

Figura 19 – Leitos SUS nos municípios do Litoral Norte Paulista 
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Fonte: SEADE, 2017. 

Figura 20 – Leitos SUS (coeficiente por mil habitantes) nos municípios do Litoral Norte 

Paulista 

 

A Figura 19 é indicativa de uma tendência de crescimento da oferta de serviços 

de saúde, com exceção do município de São Sebastião, onde a quantidade de 

leitos do SUS diminuiu entre 2005 e 2016 (acompanhando a tendência do estado 

de São Paulo). Nos restantes municípios, e apesar das variações ao longo do 

período, registaram-se, em 2016 e relativamente ao ano base (2005), aumentos 
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acompanhar o aumento da população, como demonstra a Figura 20. Em 

Caraguatatuba e Ubatuba, por exemplo, as variações nos leitos SUS (coeficiente 
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leitos, mas menos acentuadas (subidas de 30% em Caraguatatuba e 20% em 

Ubatuba, respectivamente, entre 2005 e 2016). Já em Ilhabela, o aumento do 
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2005. Apesar de apresentar uma situação pior em 2016 do que em 2005 

relativamente a este indicador (à semelhança de São Sebastião), Ilhabela continua 

a possuir o valor mais alto dos quatro municípios do Litoral Norte Paulista: 1,46 

leitos SUS / mil habitantes (2016). Em São Sebastião – que mantém o segundo 

valor mais elevado deste indicador (1,13 leitos SUS / mil habitantes em 2016) – e 

considerando o aumento populacional, a queda na oferta passa de 6 para 25%. 

Estes dados indiciam que, no caso de São Sebastião, o potencial aumento da 

procura por serviços de saúde fora da região Litoral Norte Paulista, sugerido no 

produto anterior (Relatório Final de Avaliação de Impactos Cumulativos – Fase 4), 

seja efetivamente explicado por um desajuste crescente entre a oferta pública e a 

procura nesta componente. 

Contudo, a avaliação dos efeitos cumulativos do estabelecimento dos 

empreendimentos em análise no Litoral Norte Paulista nesta componente e a 

possibilidade de esses efeitos serem particularmente adversos nos municípios que 

não conseguiram adaptar a sua oferta pública de saúde, terá de ser avaliada 

também com base na aproximação aos limites de alteração aceitáveis que serão 

propostos na seção III.4.2. 

 

III.4.1.2. Educação 

 

No que diz respeito à educação, na análise da influência dos estressores na 

condição do fator serviços públicos, realizada no produto anterior (Relatório Final 

de Avaliação de Impactos Cumulativos – Fase 4, capítulo III), foram utilizadas as 

variáveis matrículas no ensino infantil (Figura 21) e matrículas no ensino 

fundamental (Figura 22) como indicadores da procura. 
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Fonte: SEADE (2018b). 

Figura 21 – Matrículas no ensino infantil nos municípios do Litoral Norte Paulista 

 

 
Fonte: SEADE (2018b). 

Figura 22 – Matrículas no ensino fundamental nos municípios do Litoral Norte Paulista 
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A Figura 21 é indicativa de um comportamento geral de crescimento bastante 

significativo (principalmente em Caraguatatuba) da procura por serviços de 

educação, ao nível do ensino infantil. Em oposição, as matrículas no ensino 

fundamental (Figura 22) decresceram em largos períodos nos municípios de 

Caraguatatuba (de 2008 a 2014, por exemplo), São Sebastião e Ubatuba, o que 

pode indiciar que o crescimento populacional ainda não se refletiu no ensino 

fundamental devido a um efeito de desfasamento (o crescimento no número de 

alunos no ensino fundamental ainda irá ocorrer). 

O aumento da procura não acarreta necessariamente um impacto na função 

do fator, dependendo se é acompanhado ou não pela oferta. Assim, como indicador 

da oferta, retoma-se o N.º de docentes (...) no ensino básico (Relatório Final de 

Avaliação de Impactos Cumulativos – Fase 4, capítulo II), desagregando-o por nível 

de ensino (Figura 23 e Figura 24). 

 

 
Fonte: INEP (2018). 

Figura 23 – Docentes na educação infantil nos municípios do Litoral Norte Paulista 
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Fonte: INEP (2018). 

Figura 24 – Docentes no ensino fundamental nos municípios do Litoral Norte Paulista 
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nível do ensino infantil, poderá ter sido motivado por um incremento na oferta. Com 

efeito, no período em que se sobrepõem (2010 a 2017), os gráficos têm um 

comportamento semelhante aos da Figura 21, município a município, com o maior 

aumento porcentual em Ilhabela (aumento de 65% no indicador da procura e de 

69% no da oferta, no período entre 2010 e 2017), seguido de Caraguatatuba 

(aumentos de 33% e 65%, respectivamente), Ubatuba (32% / 11%) e São 

Sebastião (13% / 4%). 

No ensino fundamental, o decréscimo das matrículas referido anteriormente 

verifica-se para todos os municípios no período entre 2010 e 2017 (Figura 22), 

sendo mais acentuado em Ubatuba. Contudo, neste caso, a variação da procura 

não é explicada pela oferta, uma vez que o número de docentes aumentou, ainda 

que ligeiramente, no mesmo período, exceto no município de Ubatuba (Figura 24). 

Neste contexto, o estabelecimento dos empreendimentos poderá não ter uma 

relação relevante com a variabilidade da condição do fator serviços públicos, na 

componente educação, o que será avaliado na seção III.4.3. Nesse sentido, será 

avaliado o impacto dos empreendimentos em um eventual desajuste entre a 
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procura e a oferta de serviços de educação, dado que, como se verificou, a análise 

da procura, por si só, não permite aferir o potencial efeito na função do fator. 

 

III.4.1.3. Saneamento  

 

Relativamente à componente saneamento, na análise da influência dos 

estressores na condição do fator serviços públicos, realizada no produto anterior 

(Relatório Final de Avaliação de Impactos Cumulativos – Fase 4, capítulo III), foram 

utilizadas as variáveis proporção de coleta de esgotos (Figura 25) e proporção de 

tratamento de esgotos (Figura 26) como indicadores.  

 

 

Fonte: CETESB (2018). 

Figura 25 – Proporção de coleta de esgotos nos municípios do Litoral Norte Paulista 
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Fonte: CETESB (2018). 

Figura 26 – Proporção de tratamento de esgotos nos municípios do Litoral Norte 

Paulista 

 

A Figura 25 evidencia um aumento da proporção da coleta de esgotos em todos 

os municípios da região Litoral Norte Paulista. Por outro lado, na Figura 26, 

verificam-se diferenças assinaláveis entre os vários municípios em estudo: 

enquanto a proporção de tratamento de esgotos tem evoluído positivamente (de 

uma forma geral) em Caraguatatuba e Ubatuba, em Ilhabela e São Sebastião 

(principalmente neste), esta variável tem evoluído de forma mais negativa. 

Também por essa razão, no produto anterior (Relatório Final de Avaliação de 

Impactos Cumulativos – Fase 4, capítulo III) concluiu-se pela existência de uma 

relação de causalidade entre a instalação de alguns dos empreendimentos em 

estudo no Litoral Norte e a diminuição da proporção de tratamento de esgotos, 

particularmente no município de São Sebastião, mas também em Ilhabela; nos 

restantes municípios, considerou-se que os efeitos positivos indiciam uma 

correlação entre a instalação dos empreendimentos em análise e o investimento 

em infraestruturas de saneamento.  
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Assim, no caso do saneamento, o aumento da procura por serviços públicos 

terá sido correspondido por um aumento da oferta com exceção dos municípios de 

São Sebastião e Ilhabela, onde se assistiu a uma deterioração dos serviços 

prestados ao nível do tratamento de esgoto. É este impacto que será avaliado na 

seção III.4.3. 

 

 

III.4.2. Limites de alteração 

 

III.4.2.1. Introdução 

 

Uma vez que, como se refere na seção II.1, o limite de alteração é identificado 

de acordo com o tipo de fator e com a informação disponível e que as componentes 

consideradas para a identificação e quantificação de indicadores de alteração no 

fator serviços públicos – saúde, educação e saneamento – apresentam 

características e condicionalismos diversos, as metodologias específicas de 

identificação dos limites de alteração são apresentadas no âmbito de cada uma das 

referidas componentes. 

 

III.4.2.2. Saúde 

 

Considerando que, 

• os limites de alteração são barreiras para além das quais as 

alterações resultantes dos impactos cumulativos tornam-se motivo de 

preocupação; 

• os limites de alteração podem ser definidos a partir de: a) capacidade 

de carga, b) limite legal, c) capacidade de carga estimada ou d) limite 

de alteração aceitável (cf. seção II.1); 

• variáveis utilizadas como indicadores para a determinação de 

alterações no fator serviços públicos, no âmbito da componente 

saúde, como os leitos SUS (coeficiente por mil habitantes), também 

constituem uma medida da capacidade de carga dos serviços; 
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• existem recomendações a nível nacional e internacional para o 

número de leitos hospitalares por habitante;  

adota-se, como limite de alteração para a componente saúde do fator serviços 

públicos, o valor de 2,5 para o indicador leitos SUS (coeficiente por mil 

habitantes), em consonância com a Portaria de Consolidação n.º 1, de 28 de 

Setembro de 2017, que consolida as “normas sobre os direitos e deveres dos 

usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde”, 

indicando como parâmetro “a necessidade de leitos hospitalares gerais (...) de 2,5 

(dois inteiros e cinco décimos) leitos gerais para cada 1.000 (mil) habitantes” (Art. 

168.º). 

 

 

III.4.2.3. Educação 

 

Também no caso da educação existem recomendações a nível nacional que 

definem limites de alteração aceitável do sistema. Como refere o documento 

“Educação básica no Estado de São Paulo: avanços e desafios” (Negri et al., 2014), 

“Não há na literatura um consenso sobre qual seria o número ideal 

de matrículas por profissional (...). Como referência para este parâmetro 

de qualidade, o documento “Parâmetros Nacionais de Qualidade para a 

Educação Infantil”, elaborado pelo MEC em 2006, resgata uma 

recomendação do Conselho Nacional de Educação, de 1999, que 

sugere a seguinte relação educador-criança na educação infantil: um 

educador para cada 6 a 8 bebês de 0 a 2 anos; um educador para cada 

15 crianças de 3 anos; e um educador para cada 20 crianças a partir de 

4 anos. Como o próprio documento ressalva, os parâmetros são 

referências aos sistemas educacionais, não tendo caráter mandatório. 

Já as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, que têm 

caráter mandatório, não especificam o número ideal de crianças por 

profissional.” 

 

Neste contexto, existe também um projeto de lei que limita o número de alunos 

em sala de aula. O Projeto de Lei n.º 597, de 2007, que foi aprovado pela Comissão 
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de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara de Deputados em 2009, tendo 

seguido para Senado, altera o art. 25 da Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996, 

que “Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional”. A proposta foi 

aprovada na forma de um “substitutivo adotado pela Comissão” que decreta, 

notadamente, o seguinte: 

“Art. 25 ............. (omissis) 

§ 1º Cabe ao respectivo sistema de ensino, à vista das condições 

disponíveis e das características regionais e locais, estabelecer 

parâmetro para atendimento do disposto neste artigo, observado as 

dimensões do espaço físico e que o número de alunos por professor, 

não ultrapasse: (NR) 

I – cinco crianças de até um ano, por adulto, na creche;  

II – oito crianças de um a dois anos, por adulto, na creche;  

III – treze crianças de dois a três anos, por adulto, na creche; 

IV – quinze crianças de três a quatro anos, por adulto, na creche ou 

pré-escola;  

V – vinte alunos de quatro a cinco anos, por professor, na pré-

escola;  

VI – vinte e cinco alunos por professor, nos cinco primeiros anos do 

ensino fundamental;  

VII – trinta e cinco alunos por professor, nos quatro anos finais do 

ensino fundamental e no ensino médio.” 

 

Estas recomendações vão ao encontro das normas estabelecidas em alguns 

estados referindo-se, a título de exemplo, o Parecer n.º 1.400/2002 do Conselho 

Estadual de Educação do Rio Grande do Sul, que recomenda (no capítulo 5 - O 

Ensino Fundamental) “que o número de alunos, por turma, observe os seguintes 

limites: 

- 1° ano: até 25 alunos; 

- do 2° ao 4° ano: até 30 alunos; 

- do 5° ao 8° ano: até 35 alunos;”. 
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Perante o exposto e havendo coerência nas recomendações propostas em 

diversas regiões do país, apesar de ainda não existirem diretrizes nacionais de 

caráter mandatório nesta matéria, adotam-se como limites de alteração para a 

componente educação do fator serviços públicos, considerando também os dados 

disponíveis: 

• 20, para o número médio de matrículas por docente, no ensino infantil 

(considerando apenas a etapa de pré-escola); 

• 25, para o número médio de matrículas por docente, no ensino 

fundamental / anos iniciais; 

• 35, para o número médio de matrículas por docente, no ensino 

fundamental / anos finais. 

 

 

III.4.2.4. Saneamento 

 

No componente saneamento do fator serviços públicos, pretende-se avaliar o 

crescente desajuste da oferta pública de saneamento (em São Sebastião e 

Ilhabela), em particular o impacto negativo na proporção de tratamento de esgotos. 

Uma vez que os limites de alteração para além dos quais as alterações 

resultantes dos impactos cumulativos tornam-se motivo de preocupação podem ser 

expressos por metas, retomam-se as metas a serem atendidas pelos prestadores 

de serviços de esgotamento sanitário nos municípios de São Sebastião e Ilhabela, 

estabelecidas nos respectivos Planos Municipais de Saneamento Básico, 

apresentadas no Relatório Final de Avaliação de Impactos Cumulativos – Fase 4 

(capítulo II). 

 

Quadro 10 – Metas propostas para o índice de coleta de esgotos a curto, médio e longo 

prazos nos municípios de Ilhabela e São Sebastião 

Município 
Período 

Até 2014 Até 2018 Até 2040 

Ilhabela 37% 65% 91% 

São Sebastião 46,6 % 78% 90,8% 
Fonte: Planos Municipais de Saneamento de São Sebastião e Ilhabela (Prefeitura Municipal de São Sebastião, 2013; 

PLANSAN 123, 2013). 
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As “Metas de Universalização do Acesso aos Serviços” estabelecidas nos 

Planos Municipais de Saneamento Básico dos municípios do Litoral Norte Paulista 

para o índice de tratamento de esgotos incluem apenas o valor “atual”, avaliado 

em 100% (100% dos esgotos coletados, dado que o índice de coleta de esgotos 

“atual”, para o mesmo município, de São Sebastião, por exemplo, era de 39,9% – 

Prefeitura Municipal de São Sebastião, 2013). Contudo, como se verificou na seção 

III.4.1.3, nos municípios de São Sebastião e Ilhabela a proporção de tratamento de 

esgotos deixou de acompanhar a proporção de coleta durante o período em análise 

(aproximadamente a partir de 2007-2008 – Figura 25 e Figura 26). 

Adotam-se assim como limites de alteração para a componente saneamento 

do fator serviços públicos, notadamente para a variável proporção de tratamento 

de esgotos, as metas estabelecidas, para o período em análise, para o índice de 

coleta de esgotos, nos respectivos Planos Municipais de Saneamento Básico 

(Prefeitura Municipal de São Sebastião, 2013; PLANSAN 123, 2013): 

• Ilhabela – 37% entre 2011 e 2014; 65% entre 2015 e 2017; 

• São Sebastião – 46,6% entre 2011 e 2014; 78% entre 2015 e 2017. 

 

 

III.4.3. Significância dos impactos 

 

III.4.3.1. Introdução 

 

Na presente seção é avaliada a significância dos seguintes impactos 

cumulativos identificados para o fator serviços públicos: 

• Crescente desajuste da oferta pública de saúde à procura – seção 

III.4.3.2. Saúde; 

• Potencial desajuste entre a procura e a oferta de serviços de 

educação – seção III.4.3.3. Educação; 

• Crescente desajuste da oferta pública de saneamento – seção 

III.4.3.4. Saneamento. 

 

Um impacto cumulativo no fator serviços públicos será tanto mais significativo 

quanto maior for o seu impacto nas suas componentes e respectivas variáveis 
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utilizadas como indicadores para a determinação de alterações no fator: leitos SUS 

(coeficiente por mil habitantes), no caso da componente saúde; número médio de 

matrículas por docente, para a componente educação; população atendida pela 

estrutura de serviços públicos de tratamento de esgoto/ população total, para a 

componente saneamento. 

Os impactos são classificados quanto às componentes natureza, escala 

espacial, duração, frequência, magnitude, significância e confiança (cf. seção II.2). 

 

III.4.3.2. Saúde 

 

O crescente desajuste da oferta pública de saúde à procura é um impacto de 

natureza negativa, uma vez que prejudica o fator serviços públicos, em particular 

se não houver um aumento na oferta ou se este não for suficiente para compensar 

o aumento da procura, como tem acontecido nos quatro municípios do Litoral Norte 

Paulista. Considerando esta abrangência, tratar-se-á de um impacto de escala 

espacial regional. 

No que diz respeito à duração, tendo em conta a sensibilidade dos indicadores 

a alterações da oferta e da procura, o impacto será de curto prazo. 

Atendendo à constância do efeito observado (regular), a frequência do 

impacto é contínua. 

Considerando a dimensão do efeito na função do fator (variação, ao longo do 

período analisado, dos leitos hospitalares disponíveis no SUS por cada mil 

habitantes – Figura 27), a magnitude é baixa (municípios de Caraguatatuba, 

Ilhabela e Ubatuba) a moderada (São Sebastião), atendendo também a que o efeito 

foi mínimo (Ilhabela) ou positivo na função do fator (Caraguatatuba e Ubatuba), ou 

que há a possibilidade de recuperação da função a curto/ médio prazo em São 

Sebastião, uma vez que se assistiu a ela durante o período em análise nos 

restantes três municípios. 
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Fontes: SEADE, 2017 e Portaria de Consolidação n.º 1, de 28 de Setembro de 2017, com cálculos próprios. 

Figura 27 – Leitos SUS (coeficiente por mil habitantes) nos municípios e na região do 

Litoral Norte Paulista; limite de alteração proposto 

 

Passando da quantidade da alteração para o seu impacto na função do fator 

(relação com o limite de alteração proposto – Figura 27), em termos de 

significância o impacte é significativo considerando que: 

• Todos os municípios (e a Região Litoral Norte) mantêm um coeficiente 

de leitos hospitalares disponíveis no SUS por cada mil habitantes 

abaixo do recomendado pelo Ministério da Saúde; 

• Dois dos municípios (Ilhabela e, sobretudo, São Sebastião) ficaram 

mais longe de cumprir o limite de alteração, embora sejam os que 

apresentem a melhor capacidade de carga, tanto em 2005 como em 

2016; 

• Os outros dois municípios (Caraguatatuba e Ubatuba), apesar de se 

terem aproximado do valor barreira no período analisado, poderiam 

ter-se aproximado mais na ausência dos empreendimentos em 

análise, dado que foram alvo de investimentos na oferta, mas que não 

foram suficientes para compensar o aumento da procura. 
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Esta avaliação de significância tem um nível de confiança alto considerando 

os dados e os limites quantificáveis relativamente aos quais é avaliada. 

 

Quadro 11 – Classificação do impacto “Crescente desajuste da oferta pública de saúde à 

procura”. 

Componente Classificação Justificativa 

Natureza Negativa Prejudica o fator serviços públicos 

Escala espacial Regional 

Desajuste da oferta pública de saúde à 

procura tem-se manifestado nos quatro 

municípios do Litoral Norte Paulista 

Duração Curto prazo 

Tendo em conta a sensibilidade dos 

indicadores a alterações da oferta e da 

procura 

Frequência Contínua 
O efeito tem sido observado de forma 

regular 

Magnitude 

Baixa (Caraguatatuba, 

Ilhabela, Ubatuba) a 

moderada (São 

Sebastião) 

Observam-se efeitos mínimos (Ilhabela) 

ou positivos (Caraguatatuba, Ilhabela, 

Ubatuba) e efeitos negativos 

consideráveis (São Sebastião) na função 

do fator, havendo a possibilidade de 

recuperação a curto/ médio prazo 

Significância Significativo 

Municípios e região mantêm-se aquém 

do limite de alteração proposto; alguns 

afastaram-se do limite (Ilhabela e 

sobretudo São Sebastião), embora 

mantenham a melhor capacidade de 

carga em valor absoluto; em outros 

observou-se melhoria da capacidade de 

carga que, no entanto, foi limitada pelo 

aumento da procura associado aos 

empreendimentos em análise 

Confiança Alta 

Capacidade de carga e respectivo limite 

de alteração avaliados com base em 

dados quantificados 
Fonte: Témis/Nemus, 2018. 
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III.4.3.3. Educação 

 

O potencial desajuste entre a procura e a oferta de serviços de educação, a 

ocorrer, seria um impacto de natureza negativa no fator serviços públicos. 

Contudo, como se verificou na seção III.4.1.2, o aumento da procura por 

serviços de educação tem sido acompanhado por, ou poderá ter acompanhado, um 

comportamento semelhante do lado da oferta, tornando-se necessário avaliar se 

tem efetivamente resultado em uma alteração da condição do fator serviços 

públicos. 

Nesse sentido, adotou-se como limite de alteração o valor de um indicador que 

combina as variáveis anteriormente apresentadas, representativas da procura e da 

oferta: o número médio de matrículas por docente. Nas figuras seguintes 

apresentam-se os resultados para esse indicador, para as etapas de ensino em que 

foi possível calculá-lo e propor simultaneamente limites de alteração aceitável: 

ensino infantil (etapa de pré-escola – Figura 28); ensino fundamental (anos iniciais 

– Figura 30); ensino fundamental (anos finais – Figura 31). 

 

 

Fontes: SEADE (2018a), INEP (2018) e IBGE (2018), com cálculos próprios. 

Figura 28 – Número médio de matrículas por docente, no ensino infantil (pré-escola), 

nos municípios do Litoral Norte Paulista; limite de alteração proposto 

O Portal de Estatísticas do Estado de São Paulo (Fundação Sistema Estadual 

de Análise de Dados – SEADE) também disponibiliza, nas “Informações dos 

Municípios Paulistas”, resultados para o indicador “Número Médio de Alunos por 

 -

 5

 10

 15

 20

 25

 30

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

Caraguatatuba Ilhabela São Sebastião Ubatuba Limite de alteração



 
 

Projeto de Avaliação de Impactos Cumulativos 63 

   

 

      

      

 

Relatório Parcial 
Signif. Impactos 

Cumulativos 

Revisão 00 
09/2018 

 

Docente - Pré-escola” (Figura 29), que permite aferir as estimativas apresentadas 

na figura anterior. 

 

 

Fontes: SEADE (2018a). 

Figura 29 – “Número médio de alunos por docente – pré-escola”, nos municípios do 

Litoral Norte Paulista; limite de alteração proposto 

 

A análise da Figura 28 permite concluir que o fato de a oferta de serviços de 

educação no ensino infantil (neste caso pré-escolar), ter vindo a acompanhar a 

procura (ou vice-versa), se tem traduzido em uma tendência geral de decréscimo 

do número de matrículas por docente (no final do período, apenas São Sebastião 

apresenta um valor superior ao ano base – 2005 –, não obstante ter decrescido 

várias vezes ao longo do período). Acresce que todos os municípios exceto 

Caraguatatuba apresentam valores do indicador abaixo do limite de alteração 

proposto, sendo que o gráfico da Figura 29 mostra que o número médio de 

matrículas por docente estará a sobrestimar o real número médio de alunos por 

docente. 
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Fontes: INEP (2018), com cálculos próprios. 

Figura 30 – Número médio de matrículas por docente, no ensino fundamental (anos 

iniciais), nos municípios do Litoral Norte Paulista; limite de alteração proposto 

 

 

Fontes: INEP (2018), com cálculos próprios. 

Figura 31 – Número médio de matrículas por docente, no ensino fundamental (anos 

finais), nos municípios do Litoral Norte Paulista; limite de alteração proposto 

 

No ensino fundamental, tanto nos anos iniciais como nos anos finais, o número 

médio de matrículas por docente tem vindo a diminuir e cumpre, com alguma 

margem, o limite de alteração recomendado. 
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Perante o exposto, considera-se que, apesar de existir “uma relação de 

causalidade entre a instalação de alguns dos empreendimentos em estudo no 

Litoral Norte e o aumento da procura por serviços de educação (matrículas do 

ensino infantil e fundamental), particularmente nos municípios de Caraguatatuba e 

Ilhabela” (Relatório Final de Avaliação de Impactos Cumulativos – Fase 4, capítulo 

IV), este impacto não tem causado um desajuste entre a procura e a oferta. Não 

havendo alteração do fator serviços públicos nesta componente em resultado da 

instalação dos empreendimentos em estudo, considera-se o impacto neutro.  

 

 

III.4.3.4. Saneamento 

 

O crescente desajuste da oferta pública de saneamento (em São Sebastião e 

Ilhabela) é um impacto de natureza negativa, uma vez que prejudica o fator 

serviços públicos, a população e o ambiente em geral. 

Considerando que este impacto abrange dois dos municípios da região, tratar-

se-á de um impacto de escala espacial regional. 

No que diz respeito à duração, tendo em conta que o desfasamento entre a 

proporção de tratamento e a proporção de coleta de esgotos se iniciou em 2007-

2008 (2 a 3 anos após o ano base), o impacto será de médio prazo. 

Atendendo à constância do efeito observado (regular), a frequência do 

impacto é contínua. 

Considerando a dimensão do efeito na função do fator (diferença entre as 

proporções de coleta e tratamento de esgotos, ao longo do período analisado – 

Figura 32 e Figura 33), a magnitude é moderada, atendendo a que o efeito foi 

considerável (atingiram-se diferenças de mais de 30%, em ambos os municípios), 

existindo a possibilidade de recuperação da sua função a curto/ médio prazo (em 

São Sebastião já se assistiu a uma melhoria da proporção de tratamento, desde 

2014). 
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Fonte: CETESB (2018) e Prefeitura Municipal de São Sebastião (2013). 

Figura 32 – Proporções de coleta e de tratamento de esgotos no município de São 

Sebastião; limite de alteração proposto 

 

 

Fonte: CETESB (2018) e PLANSAN 123 (2013). 

Figura 33 – Proporções de coleta e de tratamento de esgotos no município de Ilhabela; 

limite de alteração proposto 
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Quanto ao potencial impacto na função do fator (relação com o limite de 

alteração proposto – Figura 32 e Figura 33), em termos de significância considera-

se o impacte significativo tendo em conta que: 

• Ambos os municípios (São Sebastião e sobretudo Ilhabela) ficaram 

mais longe, no decurso do período analisado, de cumprir o limite de 

alteração; 

• Os próprios índices de coleta se encontram abaixo das metas 

estabelecidas, pelo menos desde 2015 (entre 2012 e 2014 São 

Sebastião atingiu a meta para o índice de coleta). 

 

Esta avaliação de significância tem um nível de confiança alto considerando 

os dados e os limites quantificáveis relativamente aos quais é avaliada. 

 

Quadro 12 – Classificação do impacto “Crescente desajuste da oferta pública de 

saneamento (apenas São Sebastião e Ilhabela)”. 

Componente Classificação Justificativa 

Natureza Negativa Prejudica o fator serviços públicos 

Escala espacial Regional 

Desajuste da oferta pública de saneamento 

verificado em dois dos quatro municípios do 

Litoral Norte Paulista 

Duração Médio prazo 

Desfasamento entre a proporção de tratamento e 

a proporção de coleta de esgoto verificado dois a 

três anos após o ano base 

Frequência Contínua O efeito tem sido observado de forma regular 

Magnitude Moderada 

Efeito considerável na função do fator (diferenças 

de mais de 30% entre as proporções de coleta e 

tratamento, em ambos os municípios), existindo a 

possibilidade de recuperação da sua função a 

curto/ médio prazo 

Significância Significativo 

Ambos os municípios se mantêm aquém do limite 

de alteração proposto, mas este limite também 

não é cumprido, desde 2015, pelos índices de 

coleta 

Confiança Alta 

Variáveis adotadas e respectivo limite de 

alteração avaliados com base em dados 

quantificados 
Fonte: Témis/Nemus, 2018. 
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IV. MEIO BIÓTICO 

 

IV.1. VEGETAÇÃO COSTEIRA 

IV.1.1. Introdução 

No presente capítulo apresentam-se os limites de alteração do fator 

vegetação costeira, calculados através de métodos diversos, a que se segue a 

classificação dos impactos cumulativos sobre este fator, com base na 

quantificação da contribuição para a aproximação aos limites de alteração 

definidos. 

 

IV.1.2. Limites de alteração 

Este capítulo contém duas seções:  

• Apresentação dos resultados que se obtêm para os limites de 

alteração do fator “vegetação costeira”, aplicando diversos métodos; 

• Conclusão sobre qual o limite de alteração que será usado para o 

presente PAIC, notadamente para avaliação da significância dos 

impactos cumulativos. 

 

IV.1.2.1. Resultados da determinação dos limites de alteração usando 

vários métodos 

Como se detalha na seção II.1, os limites de alteração podem ser definidos a 

partir de: a) capacidade de carga, b) limite legal, c) capacidade de carga estimada 

ou d) limite de alteração aceitável. 

Para o fator vegetação costeira, verifica-se o seguinte: 

 

A. Capacidade de carga 

Relaciona-se com a máxima concentração ou quantidade que um determinado 

meio suporta. Esse é um conceito mais aplicável a alterações físicas ou químicas 

do meio. Neste fator, o que está em causa são alterações da sua abrangência 

(presença/ausência de vegetação costeira), assim, esse conceito não se aplica à 

vegetação costeira. 
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B. Limite legal 

Para a vegetação costeira pode assumir-se que existem limites definidos 

legalmente para a sua abrangência. De fato, dada a sua importância, a legislação 

impõe “limite zero” à sua eliminação, de acordo com o conteúdo dos seguintes 

documentos legais:  

• Resolução CONAMA n.º 303, de 20 de março de 2002 relacionada às 

áreas de preservação permanente - APP; 

• Lei n.º 12.651, de 25 de maio de 2012 - Novo Código Florestal; 

• Decreto n.º 6.660, de 21 de novembro de 2008, que regulamenta 

dispositivos da Lei n.º 11.428, de 22 de dezembro de 2006, que dispõe 

sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata 

Atlântica. 

Nesses documentos impõe-se: 

• A proteção absoluta das áreas de restinga, que exerçam funções de 

fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; 

• A proteção absoluta do manguezal em toda a sua extensão; 

• A proteção preferencial (há condições de exceção) da vegetação 

secundária da floresta ombrófila densa das terras baixas. 

Pode-se assim interpretar que, por via da imposição legal, a condição limite do 

fator vegetação costeira é igual à condição atual, o que significa que não tem 

capacidade de absorver mais impactos, notadamente os que impliquem a 

diminuição da sua abrangência, de forma direta (remoção) ou indireta (por via da 

degradação da sua qualidade que implique, no curto, médio ou longo prazo, uma 

diminuição da sua área de abrangência). 

 

C. Capacidade de carga estimada 

Esta forma de cálculo/estimação do limite de alteração recorre à linha de 

tendência passada. No caso da vegetação costeira, esta linha é estável, de 

manutenção das áreas de ocupação no período de abrangência temporal (2005 – 

presente);  

Assim, embora este método (estimação da capacidade de carga) não seja o 

mais adequado para o fator em causa, a sua observação vem, no entanto, reforçar 
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a conclusão obtida por via da análise do limite de alteração através de imposição 

legal: o limite de alteração da vegetação costeira já foi atingido no estado atual. 

 

D. Limite de alteração aceitável 

Este limite é obtido por via da consulta à comunidade científica, comunidades 

afetadas e demais partes interessadas. Esta questão não foi colocada de forma 

direta a estes grupos da sociedade, por se ter verificado nas fases anteriores 

(notadamente ao momento da elaboração do Relatório Metodológico), que seria 

possível alcançar a determinação do limite de alteração recorrendo aos dados 

existentes, notadamente ao limite legal. Assim, nesse momento, concluiu-se que 

não seria necessário recorrer a esta quarta e última hipótese, de consulta de 

opiniões, embora se reconheça o seu valor, em caso de inexistência de dados. 

Assim, mesmo não tendo havido consulta direta sobre o limite de alteração da 

vegetação costeira, é possível extrair algumas opiniões dos diversos momentos 

participativos que têm ocorrido neste estudo, notadamente: reuniões formais de 

apresentação dos produtos do estudo, entrevistas, entre outros. Sempre que 

participantes ou consultados se referiram à vegetação costeira, demonstraram 

preocupação com o fato de restar pouco mangue e pouca restinga na região, o que 

evidencia a importância de conservar todas as áreas que ainda existem. Esse dado 

vem confirmar que se pode assumir que o limite de alteração da abrangência da 

vegetação costeira já foi atingido, não havendo mais margem para acomodar 

impactos futuros. 

 

IV.1.2.2. Conclusão sobre limites de alteração do fator 

Observando as análises feitas e seus resultados, conclui-se que, no escopo do 

presente PAIC, considerando sua abrangência espacial e temporal e seus 

objetivos, na área de estudo e para o fator vegetação costeira, o limite de alteração 

foi atingido. 

Não sendo possível determiná-lo com maior precisão, assume-se para os 

devidos objetivos, que o limite de alteração da abrangência da vegetação 

costeira para a região “Litoral Norte SP” é igual à abrangência atual, sendo esta 

representada pelo “mapa das áreas de restinga e mangue e sua relação com 
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Unidades de Conservação” apresentado no Relatório Final de Levantamento de 

Dados (Fase 3) de junho 2018. 

 

 

IV.1.3. Significância dos impactos 

 

IV.1.3.1. Introdução 

O fator vegetação costeira é afetado por dois impactos cumulativos (detalhes 

nos documentos das fases anteriores, notadamente no Relatório Final de Avaliação 

de Impactos Cumulativos – Fase 4): “supressão da vegetação” e “degradação da 

vegetação e dos ecossistemas”. Estes impactos traduzem-se em alterações em 

duas variáveis-condição de sentido inverso entre si: abrangência das 

fitofisionomias de vegetação costeira e desmatamento da vegetação costeira. 

Especificamente a primeira tem sido usada no PAIC para delinear a linha de 

evolução temporal, que se verificou ser “estável e sem alteração” no período de 

abrangência temporal definido. 

A análise de impactos cumulativos, feita no produto anterior (Relatório Final 

de Avaliação de Impactos Cumulativos – Fase 4) revelou que: 

• O impacto “supressão da vegetação” sobre a vegetação costeira é 

aditivo (a área total afetada é igual à soma das áreas afetadas pelos 

vários empreendimentos estudados) e praticamente insignificante: 

na abrangência temporal (2005 – atualidade/2017 – futuro/2030) a 

abrangência da vegetação costeira diminuiu 47,5 ha, o equivalente a 

0,02% da área de abrangência espacial; 

• O impacto “degradação da vegetação e dos ecossistemas” sobre 

a vegetação costeira é aditivo (a área total eventualmente afetada é 

igual à soma das áreas afetadas pelos vários empreendimentos 

estudados) e cumulativo (a mesma área pode eventualmente ser 

afetada por mais do que um empreendimento). O termo “eventual” 

tem particular importância neste caso, porque este impacto é de 

ocorrência incerta, isto é: pode nunca acontecer na abrangência 

temporal (ou mesmo num futuro mais alargado); 
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• Mesmo considerando a improvável ocorrência de todas as ações 

acidentais que poderiam levar à realização do impacto “degradação 

da vegetação e dos ecossistemas”, a tradução em área afetada da 

totalidade dos impactos seria de 1,45% da área de abrangência 

espacial terrestre (0,02% da supressão e 1,42% da degradação). 

 

Assim, globalmente, considerando as abrangências temporais e espaciais 

definidas, os empreendimentos têm impactos insignificantes sobre a vegetação 

costeira, como se concluiu no produto Relatório Final de Impactos Cumulativos.  

No entanto, deve-se recordar que na avaliação de impactos cumulativos, 

estes «não são medidos em termos da intensidade do estresse por um dado 

projeto, mas em termos de resposta dos fatores» ao conjunto dos impactos que 

incidem sobre eles. Neste sentido, é importante considerar o conceito de “limite de 

alteração do fator”, especialmente para a avaliação dos impactos cumulativos 

futuros (no período de abrangência atual/ 2017 – 2030) em que se avalia o peso 

que os impactos terão na aproximação ao limite de alteração do fator. 

Concluindo: embora os impactos cumulativos dos empreendimentos sobre a 

vegetação costeira sejam insignificantes, eles são classificados na seção seguinte 

do presente relatório. 

 

IV.1.3.2. Classificação dos impactos cumulativos sobre a vegetação 

costeira 

Na presente seção avaliam-se as diversas componentes dos impactos 

cumulativos sobre a vegetação costeira, que foram identificados na fase anterior 

(Relatório Final de Avaliação de Impactos Cumulativos), notadamente: natureza, 

escala espacial, duração, frequência, magnitude, significância e confiança. 

Recorda-se que esta avaliação dos impactos cumulativos parte das seguintes 

premissas: 

• Abrangência espacial terrestre (a vegetação costeira não ocorre em 

meio marinho): Região Litoral Norte de SP; 

• Abrangência temporal: 2005 – presente (2017) – futuro (2030) 
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IV.1.3.2.1. Natureza dos impactos cumulativos sobre a vegetação costeira 

Os impactos cumulativos sobre a vegetação costeira (“supressão da 

vegetação” e “degradação da vegetação e dos ecossistemas”) prejudicam o fator 

ambiental, pelo que se classificam como apresentando natureza negativa. 

 

IV.1.3.2.2. Escala espacial dos impactos cumulativos sobre a vegetação costeira 

As áreas afetadas pelos impactos cumulativos são na região Litoral Norte – SP, 

e ocorrem na área terrestre de três dos quatro municípios que a compõem: São 

Sebastião, Caraguatatuba e Ubatuba. Assim, classifica-se o impacto como tendo 

escala espacial regional. 

 

IV.1.3.2.3. Duração dos impactos cumulativos sobre a vegetação costeira 

As áreas afetadas pelo impacto cumulativo de ocorrência certa “supressão da 

vegetação” são afetadas permanentemente, porque a vegetação é eliminada e em 

seu lugar é implementado um outro uso do solo, por isso se classificam como 

afetações ou impactos de longa duração. 

Deve-se recordar que pode ainda haver afetação cumulativa da vegetação 

costeira, devido a degradação da vegetação e dos ecossistemas, causadas por 

ações de ocorrência incerta (derrames acidentais em terra ou no mar, deposição 

de poeiras, entre outros). Estas afetações são de duração variável (depende da 

natureza da ação geradora). 

 

IV.1.3.2.4. Frequência dos impactos cumulativos sobre a vegetação costeira 

As áreas afetadas pelo impacto cumulativo de ocorrência certa “supressão da 

vegetação” são afetadas uma única vez no momento de eliminação/substituição da 

cobertura vegetal por outro uso do solo, pelo que se classifica este impacto como 

tendo frequência única. 

O impacto cumulativo “degradação da vegetação e dos ecossistemas” pode 

ocorrer ou não, mas a sua ocorrência será sempre irregular, porque depende de 

ações geradoras acidentais. Assim, este impacto classifica-se como frequência 

esporádica, se ocorrer. 
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IV.1.3.2.5. Magnitude dos impactos cumulativos sobre a vegetação costeira 

O Quadro 13 apresenta uma síntese da representatividade (em área) da 

vegetação costeira na área de abrangência espacial terrestre e apresenta ainda a 

representatividade (em área) da vegetação costeira que é afetada pelos impactos 

cumulativos diretos e certos (remoção da vegetação nas ADA) e pelos indiretos e 

incertos (degradação da vegetação e dos ecossistemas nas AID). 

 

Quadro 13 – Representatividade da vegetação costeira na área de abrangência espacial 

terrestre e representatividade das áreas afetadas por impactos cumulativos 

 TOTAL (ha) 
Porcentagem da área 

de estudo 

Porcentagem da área 

de vegetação costeira 

Veget. costeira 12.086,2 6,18% 100% 
    

ADA veget. 

costeira 
47,5 0,02% 0,39% 

AID veget. 

costeira 
2.779,9 1,42% 23,00% 

AID+ADA 

veget. costeira 
2.827,4 1,45% 23,39% 

ADA – Área diretamente afetada; corresponde à área de afetação do impacto I17, Supressão de vegetação; 

AID – Área indiretamente afetada; corresponde à área de afetação do impacto I18, Degradação da vegetação e dos 

ecossistemas. 

Área de estudo terrestre – corresponde à área “Litoral Norte” (195.617,40 ha, de acordo com IBGE, 2017) 

 

As áreas diretamente afetadas (impacto de remoção da vegetação) 

representam 0,02% da área de abrangência espacial. As áreas potencialmente 

afetadas (impacto de degradação da vegetação e dos ecossistemas) representam 

1,42% da área de abrangência espacial.  

Considerando apenas a porcentagem da área de abrangência espacial 

terrestre que é afetada, trata-se de um impacto com muito reduzido. No entanto, a 

magnitude avalia os efeitos na função do fator e, portanto, neste caso, embora a 

vegetação costeira tenha representatividade muito reduzida na área de 

abrangência espacial (6,18%), a afetação destas áreas remanescentes, mesmo 

sendo pontuais (1,45% da área total), afetam, no seu conjunto, cumulativamente, 

quase um quarto da sua área de representatividade total (23%). 

Assim, os impactos cumulativos sobre a vegetação costeira, sejam eles diretos 

e certos (remoção da vegetação) ou indiretos e incertos (degradação da vegetação 
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e dos ecossistemas), assumem magnitude alta, porque têm efeitos potencialmente 

cumulativos consideráveis na função do fator, devido à porcentagem de afetação. 

 

 

IV.1.3.2.6. Significância dos impactos cumulativos sobre a vegetação costeira 

Enquanto a magnitude dos impactos cumulativos sobre um determinado fator 

se relaciona com a gravidade da afetação da função do fator, a significância se foca 

nos limites de alteração e avalia qual o peso do impacto no alcance desses limites. 

No caso do fator vegetação costeira, os limites de alteração foram atingidos 

por mudanças que levaram a uma relevante redução da abrangência da vegetação 

costeira num passado muito anterior à abrangência temporal (conforme se detalhou 

no Relatório Técnico Final da Fase de Escopo, especificamente na figura 57 

“Reconstituição da cobertura florestal do Estado de São Paulo” que apresenta a 

evolução histórica deste dado).  

Neste momento, o limite de alteração do fator vegetação costeira encontra-se 

atingido e, nesse processo, os impactos cumulativos analisados no escopo deste 

PAIC não contribuíram para o seu alcance. 

Deste modo, considera-se que os impactos cumulativos sobre a vegetação 

costeira “remoção da vegetação” e “degradação da vegetação e dos ecossistemas” 

são insignificativos. 

 

 

IV.1.3.2.7. Confiança dos impactos cumulativos sobre a vegetação costeira 

O nível de confiança da avaliação de significância dos impactos cumulativos é 

importante porque atribui uma componente de certeza/incerteza às conclusões 

obtidas. 

No caso do fato vegetação costeira, verifica-se o seguinte: 

• Há elevada certeza quanto ao atingimento do limite de alteração (que 

foi possivelmente ultrapassado, mas não há dúvidas que já foi 

atingido). 

• Há elevada certeza quanto à classificação dos impactos cumulativos 

diretos (remoção da vegetação). 
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• Há também elevada certeza quanto à classificação dos impactos 

cumulativos indiretos (degradação da vegetação e dos ecossistemas), 

embora não seja certo que venham a ocorrer. 

 

IV.1.3.2.8. Síntese da classificação dos impactos cumulativos sobre a vegetação 

costeira 

O quadro seguinte sintetiza a classificação dos impactos cumulativos sobre a 

vegetação costeira que foi apresentada e detalhada nas seções anteriores do 

presente capítulo. 

 

Quadro 14 – Classificação das componentes dos impactos cumulativos sobre a 

vegetação costeira 

Componente Classificação Justificativa 

Natureza Negativa 

Os impactos cumulativos sobre a vegetação costeira 

(“supressão da vegetação” e “degradação da 

vegetação e dos ecossistemas”) prejudicam o fator 

ambiental 

Escala 

espacial 
Regional 

Áreas afetadas pelos impactos cumulativos são na 

região Litoral Norte – SP (afetação da vegetação 

costeira em três dos quatro municípios) 

Duração 
Longo 

Variável 

Áreas afetadas pelo impacto cumulativo de 

ocorrência certa “supressão da vegetação” são 

afetadas a longo prazo.  

Áreas afetadas por “degradação da vegetação e dos 

ecossistemas” são afetações de duração variável 

(depende da natureza da ação geradora). 

Frequência 
Única 

Esporádica 

Áreas afetadas pelo impacto cumulativo de 

ocorrência certa “supressão da vegetação” são 

afetadas uma única vez. 

Impacto cumulativo “degradação da vegetação e dos 

ecossistemas” é de frequência esporádica, porque 

ocorre de forma irregular (podendo mesmo não 

ocorrer). 
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Componente Classificação Justificativa 

Magnitude Alta 

O somatório das áreas afetadas (de forma certa e 

incerta) tem pouca representatividade na abrangência 

espacial, mas, considerando que restam poucas 

áreas de vegetação costeira, qualquer afetação, 

mesmo que de uma pequena área, tem importantes 

efeitos na função do fator.   

Significância Insignificativos 
A contribuição dos impactos para o atingimento do 

limite de alteração é insignificativa. 

Confiança Alta 

Há elevada certeza quanto ao atingimento do limite 

de alteração. 

Há elevada certeza quanto à classificação dos 

impactos cumulativos diretos (remoção da 

vegetação). 

Há também elevada certeza quanto à classificação 

dos impactos cumulativos indiretos (degradação da 

vegetação e dos ecossistemas), embora não seja 

certo que venham a ocorrer. 
Fonte: Témis/Nemus, 2018. 
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V. MEIO FÍSICO 

 

V.1. QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS 

 

V.1.1. Introdução 

 

Na presente seção apresentam-se os limites de alteração do fator qualidade 

das águas superficiais interiores e a classificação dos impactos cumulativos 

previstos sobre o fator, incluindo a determinação da sua significância, considerando 

os limites de alteração definidos. 

Como apresentado no Relatório Final da Fase de Avaliação de Impactos 

Cumulativos identificaram-se como impactos chave sobre o fator os seguintes: 

• Alteração da qualidade das águas interiores (I11): resultado das 

ações estressoras de implantação de estruturas terrestres (A6) e 

presença e operação de novas estruturas rodoviárias (A7); 

• Assoreamento dos cursos de água (I14): resultado das ações 

estressoras de implantação de estruturas terrestres (A6). 

Estes impactos interferem com a condição de qualidade das águas superficiais 

interiores, tendo sido considerados no referido relatório para caracterização desta 

condição os seguintes indicadores principais: 

• Turbidez média anual (impactos I11 e I14); 

• Índice de Qualidade das Águas para Fins de Proteção da Vida 

Aquática (IVA) (impacto I11); 

• Concentração média anual de coliformes termotolerantes (impacto 

I11). 

Neste escopo, os limites de alteração e a classificação dos impactos 

cumulativos são efetuados face a estes indicadores. 
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V.1.2. Limites de alteração 

 

Como apresentado na seção II.1 os limites de alteração na condição do fator 

podem ser determinados por: capacidade de carga (conhecida ou estimada), limite 

legal, limite de alteração aceitável. 

Os limites determinados por estas abordagens, considerando os indicadores 

do fator de qualidade das águas superficiais interiores, são discutidos em seguida. 

 

 

V.1.2.1. Capacidade de carga 

 

A capacidade de carga é a máxima concentração / quantidade que 

determinado meio suporta até deixar de cumprir as suas funções. Assim, interessa 

detalhar-se as funções dos corpos de água na região que são afetados pelos 

impactos cumulativos identificados.  

Como referido no Relatório Final da Fase de Avaliação de Impactos 

Cumulativos os cursos de água da região Litoral Norte encontram-se enquadrados 

face aos usos preponderantes pelo Decreto Estadual 10.755 de 22 de novembro 

de 1977. Segundo este decreto, e considerando a classificação prevista no Decreto 

Estadual n.º 8.468 de 8 de setembro de 1976, o enquadramento é o seguinte: 

• Classe 1: corpos de água acima da cota 50 e cursos de água cujas 

nascentes situam-se dentro de áreas destinadas a Reservas 

Florestais do Estado, nos trechos de seus cursos nelas 

compreendidos; 

• Classe 2: demais corpos de água. 

De acordo com este enquadramento as funções dos corpos de água, de acordo 

com os usos preponderantes definidos pelo Decreto n.º 8.468 de 8 de setembro de 

1976 serão as seguintes: 

• Classe 1: abastecimento doméstico, sem tratamento prévio ou com 

simples desinfeção; 

• Classe 2: abastecimento doméstico após tratamento convencional, 

irrigação de hortaliças e plantas frutíferas e recreação de contato 

primário (natação, esqui-aquático e mergulho). 
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Com a Resolução CONAMA n.º 357 de 17 de março de 2005 a classificação 

de acordo com os usos dominantes torna-se a seguinte: 

• Classe Especial: abastecimento para consumo humano com 

desinfeção, preservação do equilíbrio natural das comunidades 

aquáticas, preservação dos ambientes aquáticos em unidades de 

conservação de proteção integral; 

• Classe 1: abastecimento para consumo humano após tratamento 

simplificado, proteção das comunidades aquáticas, recreação de 

contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho 

(conforme Resolução CONAMA n.º 274 de 2000), irrigação de 

hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvam 

rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de película, 

proteção das comunidades aquáticas em Terras Indígenas; 

• Classe 2: abastecimento para consumo humano após tratamento 

convencional, proteção das comunidades aquáticas, recreação de 

contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho 

(conforme Resolução CONAMA n.º 274 de 2000), irrigação de 

hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campo de esporte 

e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto, 

aquicultura e atividade de pesca. 

Considerando os usos estabelecidos, a CETESB considera equivalentes a 

classe 1 do Decreto Estadual n.º 8.468 de 8 de setembro de 1976 e a classe 

especial da Resolução CONAMA n.º 357 de 17 de março de 2005 (CETESB, 2017). 

Assim, considerando os cursos de água da região com monitoramento 

considerados para a identificação dos impactos cumulativos (cf. Relatório Final da 

Fase de Avaliação de Impactos Cumulativos), todos os pontos de monitoramento 

encontram-se enquadrados em classe 2 (conforme Decreto n.º 8.468 de 8 de 

setembro de 1976 e Resolução CONAMA n.º 357 de 17 de março de 2005), com a 

exceção do ponto no rio São Francisco (SAFO 00300), enquadrado pela CETESB 

em classe especial. 
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O enquadramento disposto pelo Decreto Estadual 10.755 de 22 de novembro 

de 1977 é considerado adequado pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Litoral 

Norte, não se prevendo a necessidade de reenquadramento dos corpos d’água no 

período de vigência do Plano de Bacias da região (2017-2020; cf. CBHLN, 2016). 

Identificando as funções dos corpos de água com seu enquadramento, a sua 

capacidade de carga pode ser considerada como a qualidade que corresponde a 

uma não conformidade com o padrão de qualidade estabelecido para a classe de 

enquadramento definida. O padrão de qualidade de cada classe de enquadramento 

é definido pela Resolução CONAMA n.º 357 de 17 de março de 2005, através de 

valores limite. Estes valores contemplam os parâmetros considerados indicadores 

da qualidade das águas superficiais interiores turbidez e concentração de 

coliformes termotolerantes, e constituem limites legais, sendo apresentados na 

seção seguinte. 

Quanto ao impacto cumulativo de assoreamento dos cursos de água, a 

capacidade de carga relaciona-se com a alteração das funções de vazão dos 

corpos de água da região. É razoável assumir-se que uma alteração da função de 

vazão num corpo de água se repercuta num aumento ou decréscimo de ocorrência 

de inundações. Entretanto, tal como se refere no Relatório Final da Fase de 

Avaliação de Impactos Cumulativos, os dados disponíveis não permitem estimar 

esta capacidade de carga.  

Entretanto merece referência que o problema do assoreamento em cursos de 

água nos municípios de Caraguatatuba e Ubatuba é documentado em diversos 

estudos: 

• Caraguatatuba: 

o Boulomytis et al. (2015) referem o assoreamento da porção terminal 

do rio Juqueriquerê, relacionando-o (em conjunto com outros fatores 

como a influência das marés, o lençol freático raso e a presença de 

sedimentos impermeáveis) com o risco de inundações; 

o Braz e Zângaro (2015) apresentam resultados de questionário à 

população (bairro do Morro de Algodão) que realçam a importância 

percepcionada do assoreamento do rio Juqueriquerê; 
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• Ubatuba: 

o Buchianeri (2004) apresenta resultados de consulta a um painel 

constituído por instituições governamentais e não governamentais 

que realçam o assoreamento como um dos problemas do rio Grande 

de Ubatuba; 

o Buzato (2012) relata o assoreamento como problema afetando os rios 

do município, relacionando-o também com fenómenos de 

deslizamentos, relacionados com a implantação da rodovia BR-101 

(1970-1975) e observados até hoje. 

Note-se que as bacias dos rios Juqueriquerê e Grande de Ubatuba são também 

realçadas no Relatório I do PBH do Litoral Norte (CBHLN, 2016) como tendo relatos 

pela comunidade local de problemas gerados por eventos de inundação. Assim, 

considera-se que, no caso do rio Juqueriquerê e do rio Grande de Ubatuba, a 

capacidade de carga face ao impacto cumulativo de assoreamento já terá sido 

atingida. 

 

V.1.2.2. Limite legal 

 

Como se refere na seção anterior, as funções dos corpos de água da região 

são estabelecidas por seu enquadramento. A Resolução CONAMA n.º 357 de 17 

de março de 2005 estabelece os padrões de qualidade, sob a forma de valores 

limite, para cada classe de enquadramento identificada na região (classe especial 

ou classe 2). Tendo em conta que não se estabelecem valores limite para a classe 

especial, estabelecendo-se que deverão ser mantidas as suas condições naturais, 

a CETESB considera que para os corpos de água enquadrados com classe 

especial não devem ser excedidos os valores estabelecidos na referida Resolução 

para a classe 1 (CETESB, 2017). 

Assim, atendendo aos cursos de água da região com monitoramento 

considerados para a identificação dos impactos cumulativos (cf. Relatório Final da 

Fase de Avaliação de Impactos Cumulativos), todos os pontos de monitoramento 

encontram-se enquadrados em classe 2 (conforme Decreto n.º 8.468 de 8 de 

setembro de 1976 e Resolução CONAMA n.º 357 de 17 de março de 2005), com a 

exceção do ponto no rio São Francisco (SAFO 00300), enquadrado pela CETESB 
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em classe especial. Desta forma, aplicam-se os padrões de qualidade para a classe 

2 ou, no caso do ponto no rio São Francisco, os padrões de qualidade da classe 1. 

Considerando os parâmetros condição do fator qualidade das águas 

superficiais interiores que sofrem interferência dos impactos cumulativos, 

notadamente, turbidez e concentração de coliformes termotolerantes, apresentam-

se no quadro seguinte os valores limite, que se poderão entender como limites de 

alteração. 

 

Quadro 15 – Limites de alteração, identificados através de limites legais estabelecidos 

pela Resolução CONAMA n.º 357 de 17 de março de 2005, para os parâmetros 

indicadores da condição de qualidade das águas superficiais interiores 

Corpos de água Turbidez (UNT) 

Concentração de coliformes 

termotolerantes  

(UFC/100 ml)** 

Enquadrados com 

Classe 1* 
40 200 

Enquadrados com 

Classe 2* 
100 1000 

Nota: * conforme enquadramento dos corpos de água da região Litoral Norte efetuado pelo Decreto Estadual 10.755 de 22 

de novembro de 1977; ** para outros usos que não recreação de contato primário, que deve respeitar padrões de 

qualidade de balneabilidade estabelecidos por Resolução CONAMA n.º 274 de 2000. 

Fonte: Témis/Nemus, 2018. 

 

 

V.1.2.3. Limite de alteração aceitável 

 

Relativamente ao indicador IVA, o enquadramento dos corpos de água não 

define diretamente um limite que se possa associar a uma capacidade de carga 

relacionada. Contudo, a formulação do IVA faz referência, em grande medida, às 

funções dos corpos de água tal como preconizadas no enquadramento.  

Tal como descrito no Relatório Final da Fase de Levantamento de Dados o IVA 

compõe-se dos índices IPMCA – Índice de Variáveis Mínimas para a Preservação 

da Vida Aquática e IET – Índice do Estado Trófico de Carlson, conforme fórmula 

seguinte: 

 

IVA = (IPMCA x 1,2) + IET 
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O IPMCA é avaliado, considerando variáveis essenciais e substâncias tóxicas, 

de forma geral face aos padrões de qualidade estabelecidos para as classes 1 e 2 

do enquadramento, conforme definido pela Resolução CONAMA n.º 357 de 17 de 

março de 2005, notando-se que a função de proteção das comunidades aquáticas 

só está contemplada nestas duas classes e na classe especial. 

Por seu lado o IET efetua a classificação da qualidade da água avaliando o 

grau de trofia, notadamente o enriquecimento por nutrientes e o seu efeito 

relacionado com o crescimento excessivo das algas e cianobactérias (CETESB, 

2017). Neste caso, a classificação do IET, considerando apenas os parâmetros 

concentração de fósforo total e concentração de clorofila a, é efetuada 

considerando valores limite estabelecidos para seis classes de trofia qualificando o 

estado trófico, considerando o método do índice de Carlson modificado: 

ultraoligotrófico, oligotrófico, mesotrófico, eutrófico, supereutrófico, hipereutrófico. 

A cada classe de estado trófico correspondem as seguintes características 

principais (ANA, 2018): 

• Estado Ultraoligotrófico: corpos d’água limpos, de produtividade muito 

baixa e concentrações insignificantes de nutrientes que não 

acarretam em prejuízos aos usos da água; 

• Estado Oligotrófico: corpos d’água limpos, de baixa produtividade, em 

que não ocorrem interferências indesejáveis sobre os usos da água, 

decorrentes da presença de nutrientes; 

• Estado Mesotrófico: corpos d’água com produtividade intermediária, 

com possíveis implicações sobre a qualidade da água, mas em níveis 

aceitáveis, na maioria dos casos; 

• Estado Eutrófico: corpos de água com alta produtividade em relação 

às condições naturais, com redução da transparência, em geral 

afetados por atividades antrópicas, nos quais ocorrem alterações 

indesejáveis na qualidade da água decorrentes do aumento da 

concentração de nutrientes e interferências nos seus múltiplos usos; 

• Estado Supereutrófico: corpos d’água com alta produtividade em 

relação às condições naturais, de baixa transparência, em geral 

afetados por atividades antrópicas, nos quais ocorrem com frequência 
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alterações indesejáveis na qualidade da água, como a ocorrência de 

episódios floração de algas, e interferências nos seus múltiplos usos; 

• Estado Hipereutrófico: corpos d’água afetados significativamente 

pelas elevadas concentrações de matéria orgânica e nutrientes, com 

comprometimento acentuado nos seus usos, associado a episódios 

florações de algas ou mortandades de peixes, com consequências 

indesejáveis para seus múltiplos usos, inclusive sobre as atividades 

pecuárias nas regiões ribeirinhas. 

Assim, embora não se encontre estabelecida por legislação a capacidade de 

carga dos corpos de água da região face ao indicador IVA, considerando que o 

atual enquadramento dos corpos de água do Litoral Norte é considerado adequado, 

é possível definir-se um limite de alteração aceitável, utilizando-se dos padrões de 

qualidade definidos pelo enquadramento, no que respeita ao IPMCA, e 

considerando um estado de trofia aceitável, quando ao IET. Considera-se que um 

limite de alteração aceitável para o IVA pode ser definido assumindo: 

• Que devem ser respeitados os padrões de qualidade da água 

estabelecidos para as classes de enquadramento que se destinam à 

proteção das comunidades aquáticas (classe especial, 1 ou 2) 

conforme o enquadramento específico de cada corpo de água, 

implicando a classificação do IPMCA na categoria Boa; 

• Que devem ser permitidos apenas os estados de trofia que não 

configurem alterações indesejáveis na qualidade da água, com 

interferências no seu uso, isto é, os estados Ultraoligotrófico, 

Oligotrófico e Mesotrófico. 

 

Considerando as ponderações consideradas no cálculo do IVA (cf. CETESB, 

2017), estas assumpções resultam nos limites máximos dos valores para o IPMCA 

e IET de 1 e de 2, respetivamente. O valor limite aceitável para o IVA será, então, 

de 3,2, correspondendo à aceitabilidade das categorias do IVA de Boa ou Ótima, 

conforme classes apresentadas no Relatório Final da Fase de Levantamento de 

Dados (cf. CETESB, 2017). 
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V.1.3. Significância dos impactos 

 

V.1.3.1. Introdução 

 

No Relatório Final da Fase de Avaliação de Impactos Cumulativos 

caracterizaram-se os impactos cumulativos identificados como: 

• Alteração da qualidade das águas interiores (I11): efeitos cumulativos 

aditivos incrementais, sobre a turbidez e IVA, e sinérgicos, sobre a 

concentração de coliformes termotolerantes; 

• Assoreamento dos cursos de água (I14): efeitos cumulativos aditivos 

incrementais sobre a turbidez. 

 

Em seguida, apresenta-se a classificação dos impactos cumulativos 

identificados sobre o fator qualidade das águas superficiais interiores quanto às 

componentes natureza, escala espacial, duração, frequência, magnitude, 

significância e confiança, considerando os critérios apresentados na seção II.1. 

 

 

V.1.3.2. Classificação dos impactos cumulativos 

 

V.1.3.2.1. Natureza 

 

Ambos os impactos identificados, I11 e I14, prejudicam o fator qualidade das 

águas superficiais interiores, seja por alteração negativa de parâmetros / índice 

indicadores de condição de qualidade das águas seja por diminuição da função de 

vazão, influenciando a dispersão de poluentes e capacidade de autodepuração dos 

cursos de água. A classificação da componente natureza é negativa. 

 

 

V.1.3.2.2. Escala espacial 

 

Quanto ao impacto I11 o efeito abrange vários municípios do Litoral Norte: 

dois no caso da alteração da turbidez (Caraguatatuba e Ubatuba), três no caso da 
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alteração do IVA (Caraguatatuba, Ubatuba e São Sebastião) e todos no caso da 

alteração da concentração de coliformes termotolerantes. O impacto classifica-se 

quanto à componente escala espacial como regional. 

No que respeita ao impacto I14 o efeito atinge dois municípios do Litoral Norte 

(Caraguatatuba e Ubatuba). O impacto classifica-se quanto à componente escala 

espacial como regional. 

 

 

V.1.3.2.3. Duração 

 

O impacto I11 identificou-se com efeitos significativos na qualidade anual de 

corpos de água da região (turbidez, IVA e concentração de coliformes 

termotolerantes), pelo que se classifica quando à componente duração como de 

Curto a Médio Prazo. 

O impacto I14 considera-se poder ter efeitos significativos durante vários 

anos, classificando-se quanto à componente duração como de Médio Prazo. 

 

 

V.1.3.2.4. Frequência 

 

O impacto I11 tem periodicidade / constância variável conforme o indicador de 

condição do fator: 

• Periodicidade Esporádica no caso do efeito sobre a turbidez (podendo 

ser única em alguns corpos de água); 

• Periodicidade Contínua no caso do efeito sobre o IVA e a 

concentração de coliformes termotolerantes, devido à constância no 

tempo da ação estressora associada ao tráfego rodoviário e à 

população urbana. 

O impacto I14 ocorre irregularmente e geralmente mais do que uma vez, 

classificando-se com frequência Esporádica. 
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V.1.3.2.5. Magnitude 

 

A componente Magnitude dos impactos cumulativos identifica a dimensão do 

efeito destes sobre a função do fator qualidade das águas superficiais interiores. 

No que respeita ao impacto I11 – Alteração da qualidade das águas interiores 

uma quantificação do efeito sobre a função do fator pode ser investigada com os 

modelos da relação entre variáveis estressoras do impacto e variáveis indicadoras 

da condição do fator, apresentados e estimados no Relatório Final da Fase de 

Avaliação de Impactos Cumulativos. 

Considere-se em primeiro lugar o efeito da ação estressora A6 – Implantação 

de estruturas terrestres sobre a turbidez média anual dos corpos de água. Neste 

caso o modelo com melhor ajuste nos dados considerados, ainda assim 

reproduzindo apenas uma pequena parte da variabilidade da variável dependente 

(cerca de 13%), é o seguinte (modelo de painel de efeitos aleatórios para a bacia): 

 

𝑇𝑢𝑟𝑏𝑖𝑑𝑒𝑧𝑖𝑡 = 𝑒2,46 ∗ 𝑒0,1613∗𝐸𝑚𝑝𝑟𝑒𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠𝑖𝑡 ∗ 𝑒𝑢𝑖+𝑖𝑡 

 

O termo exponencial natural da variável empreitadas, pode ser utilizado como 

estimativa da alteração do valor da turbidez devido ao impacto cumulativo. 

Considerando a máxima coincidência temporal (num mesmo ano) de empreitadas 

em cada uma das bacias / corpos de água de Caraguatatuba utilizados na 

estimativa do modelo, obtêm-se os valores para este termo que se apresentam no 

Quadro 16. 
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Quadro 16 – Estimativa da magnitude do impacto cumulativo sobre a turbidez nos corpos 

de água de Caraguatatuba (I11) 

Corpo de água 

(estação de 

monitoramento) 

N.º máximo 

de 

empreitadas 

(ano) 

Alteração 

máxima de 

turbidez 

Estimativa do 

valor máximo 

de turbidez 

devido ao 

impacto 

(UNT)* 

Valor de 

turbidez 

observado no 

ano em que 

se estima 

maior 

magnitude do 

impacto 

Rio Guaxinduba 

(GUAX 02950) 

2 

(2015) 
38% 5,8 12 

Rio Santo 

Antônio 

(SATO 02900) 

3 

(2015) 
62% 17,8 13 

Rio Lagoa 

(RGOA 02900) 

2 

(2015) 
38% 31,7 31 

Rio 

Juqueriquerê 

(RIJU 02900) 

3 

(2008) 
62% 14,6 21 

Nota: * valor estimado por aplicação da alteração máxima de turbidez ao valor de ano anterior, sem ocorrência de 

empreitadas. 

Fonte: Témis/Nemus, 2018. 

 

Os valores de alteração de turbidez previstos pelo modelo para os rios de 

Caraguatatuba são importantes (38-62%). Contudo, tal como se apresenta na 

equação, e como havia sido discutido no Relatório Final da Fase de Avaliação de 

Impactos Cumulativos, a análise efetuada identificou a relevância de efeitos 

específicos para cada bacia hidrográfica. Estes efeitos poderão relacionar-se com 

outras ações estressoras que originam impactos na turbidez moldados pelas 

características de cada bacia como a área / vazão. A comparação entre o valor 

estimado e o valor observado de turbidez para o ano em que se prevê maior 

magnitude do impacto em cada bacia evidencia que o efeito das empreitadas não 

é em geral dominante face a outras ações estressoras. A exceção é o rio Lagoa, 

onde o efeito do impacto parece ter sido mais importante. 

Em todos os casos, a grande variabilidade dos valores observados de turbidez 

em cada rio e a dificuldade em estabelecer uma tendência (cf. Relatório Final da 

Fase de Levantamento de Dados) indica que a turbidez parece recuperar a curto 
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prazo (de ano para ano) do impacto que se classificou de frequência esporádica 

(cf. seção anterior). 

Assim, classifica-se o impacto sobre a turbidez em Caraguatatuba com 

magnitude em geral Baixa e, pontualmente, Moderada.  

No caso dos corpos de água de Ubatuba o impacto é previsto em decorrência 

da empreitada de construção do empreendimento Adequação e Duplicação 

Rodovia Rio-Santos (cf. Relatório Final da Fase de Avaliação de Impactos 

Cumulativos), ainda não iniciada. Estes corpos de água não foram, assim, incluídos 

na estimação do modelo anterior.  

Contudo, a magnitude do impacto em Ubatuba pode ser estimada com o 

modelo obtido para Caraguatatuba, obtendo-se a alteração de turbidez 

apresentada no Quadro 17.  

 

Quadro 17 – Estimativa da magnitude do impacto cumulativo sobre a 

turbidez nos corpos de água de Ubatuba (I11) 

Corpo de água 

(estação de 

monitoramento) 

N.º máximo 

de 

empreitadas 

Alteração 

máxima de 

turbidez 

Estimativa do 

valor máximo 

de turbidez 

devido ao 

impacto 

(UNT)* 

Rio Grande de 

Ubatuba 

(GRAN 02900) 

1 18% 17 

Rio Lagoa ou 

Tavares 

(TAVE 02950) 

1 18% 29,3 

Rio Acaraú 

(ARAU 02950) 
1 18% 27,8 

Rio Indaiá 

(DAIA 02900) 
1 18% 5,8 

Nota: * valor estimado por aplicação da alteração máxima de turbidez ao valor médio no período 

2007-2016. 

Fonte: Témis/Nemus, 2018. 

 

Neste ponto, importa referir que este procedimento é uma aproximação 

porque em Ubatuba tem-se, por um lado, corpos de água com turbidez média ao 

longo do período modelado (2007-2016) superior às verificadas em Caraguatatuba 
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(rios Acaraú e Lagoa ou Tavares) e, por outro, um corpo de água (rio Indaiá) com 

turbidez média inferior à verificada em Caraguatatuba. Assim, o modelo estimado 

para Caraguatatuba não estará informado com a relação empreitadas – turbidez 

para valor mais baixos e mais elevados da variável dependente que aqueles dos 

dados de Caraguatatuba, para além de não estar também informado com 

especificidades que possam verificar-se em Ubatuba, como o efeito de outras 

ações estressoras ou as particularidades do empreendimento estressor. 

Conforme o Quadro 17, perspectiva-se que a empreitada do empreendimento 

“Adequação e Duplicação Rodovia Rio-Santos” possa alterar o valor de turbidez 

médio anual nos rios (conforme medido nas estações de monitoramento) em 18%, 

o que poderá causar valores próximos de 30 UNT nos rios Acaraú e Lagoa ou 

Tavares. Como em Caraguatatuba, é muito provável que outras ações estressoras 

contribuam para um impacto na turbidez, sendo que na realidade o impacto 

atribuível a este empreendimento possa ter um menor efeito na turbidez que o 

estimado. Assim, considera-se o impacto cumulativo em Ubatuba com magnitude 

Baixa. Em todo o caso, considera-se que a turbidez deverá recuperar a curto prazo. 

Passando ao impacto cumulativo sobre o IVA, resultado da ação estressora 

A7 – Presença e operação de novas estruturas rodoviárias, da avaliação 

apresentada no Relatório Final da Avaliação de Impactos Cumulativos, obteve-se 

o seguinte modelo como aquele com melhor ajuste nos dados considerados 

(modelo de painel de efeitos aleatórios para o corpo de água): 

 

𝐼𝑉𝐴𝑖𝑡 = 𝑒0,71 ∗ 𝑒2,99∗10−5∗𝑇𝑟á𝑓𝑒𝑔𝑜𝑅𝑜𝑑𝑜𝑣𝑖á𝑟𝑖𝑜𝑖𝑡 ∗ 𝑒𝑢𝑖+𝑖𝑡 

 

Este modelo reproduz apenas cerca de 23% da variabilidade do IVA, contudo, 

o termo exponencial natural da variável “tráfego rodoviário” pode ser utilizado para 

estimar a alteração do valor do IVA devido ao impacto cumulativo, para os corpos 

de água em que existe monitoramento do IVA. Apresenta-se no Quadro 18 o valor 

de IVA previsto para o final do período de abrangência temporal do PAIC (cerca de 

2030). 
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Quadro 18 – Estimativa da magnitude do impacto cumulativo sobre o IVA nos corpos de 

água (I11) 

Corpo de água 

(estação de 

monitoramento) 

Empreendimentos 

estressores 
Rodovia 

Tráfego 

rodoviário 

máximo 

gerado 

(VDM - 

veículos/dia)* 

Estimativa 

IVA** 

(alteração 

face ao 

valor de 

2016) 

Rio Grande de 

Ubatuba 

(GRAN 02800) 

Adequação e 

Duplicação Rodovia 

Rio-Santos (E1) 

SP 125 11 305 
2,9 - 3,3 

(2-18%) 

Rio Guaxinduba 

(GUAX 02950) 

Contorno Norte de 

Caraguatatuba (E3) 

SP 055 

Contorno de 

Caraguatatuba 

15 444 
3,3 – 3,5 

(0%) 

Rio Juqueriquerê 

(RIJU 02900) 

Contornos: Sul de 

Caraguatatuba e de 

São Sebastião (E4) 

SP 055 

SP 053 

(Contorno Sul) 

15 444 
2,8 - 3,2 

(0-11%) 

Rio São Francisco 

(SAFO 00300) 

Contornos: Sul de 

Caraguatatuba e de 

São Sebastião (E4) 

SP 055 

SP 053 

(Contorno Sul) 

15 444 
2,9 - 3,2 

(0-8%) 

Nota: * estimativa com base em dados de EIAs de empreendimentos: VDM para SP 125 estimado com base nos valores 

para 2009 e na projeção de tráfego para a BR 101 para o empreendimento E1 (ano 2029); VDM para SP 055 trecho SP 

125 Ubatuba – SP 099 Caraguatatuba considerado igual ao valor previstos para 2030 para SP 055 trecho Caraguatatuba – 

São Sebastião por EIA do empreendimento E4; VDM para Contorno de Caraguatatuba considerado igual ao previsto para 

Contorno Sul no EIA do empreendimento; ** com base no modelo estimado e corrigindo com o erro obtido para o ano 2016. 

Fonte: Témis/Nemus, 2018. 

 

Os valores de IVA obtidos são, em geral, superiores em cerca de 0-20% face 

a aqueles referentes ao ano de 2016 em cada corpo de água. No caso do rio 

Guaxinduba os valores estimados de IVA são mesmo inferiores ao valor de 2016, 

sugerindo que a alteração do índice deverá ser pouco importante face a outros 

estressores. Considerando a classificação do IVA de 2016, verifica-se que em 

nenhum dos corpos de água se obtém uma alteração da classificação atual, 

notadamente, Boa nos rios Grande de Ubatuba, Juqueriquerê e São Francisco e 

Regular no rio Guaxinduba. Considera-se, assim, que o impacte cumulativo causa 

um efeito mínimo na função do fator indicada pelo IVA, pelo que se classifica a 

componente de magnitude do impacto de Baixa. 

Por último, importa considerar o impacto cumulativo sobre a concentração de 

coliformes termotolerantes, relacionado com os empreendimentos em estudo. 
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Neste caso obtive-se o seguinte modelo, respetivamente para o efeito da população 

urbana, aplicável aos municípios do Litoral Norte (i): 

 

𝐶𝑜𝑙𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠𝑖𝑡 = 𝑒𝑡 ∗ 𝑒0,0022∗𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎𝑖𝑡 ∗ 𝑒−0,0007∗𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎çã𝑜𝑖𝑡 ∗ 𝑒𝑖𝑡  

 

Onde “Coliformes” representa a concentração de coliformes termotolerantes 

em rios (UFC/100 ml), “Precipitação” representa a precipitação média anual (mm). 

A população urbana encontra-se especificada em habitantes / km2. 

Este modelo reproduz grande parte da variabilidade da variável concentração 

de coliformes termotolerantes média dos rios, notadamente 64%. No Quadro 19 

apresentam-se os contributos dos diferentes termos da equação referente ao efeito 

da população urbana estimado pelo modelo para o período 2007-2015. 

 

Quadro 19 – Estimativa da magnitude do impacto cumulativo sobre a 

concentração de coliformes termotolerantes dos corpos de água (I11) no 

período 2007 - 2015 

Município 

Efeitos fixos e 

resíduos para 

2015* (UFC / 

100 ml) 

Termo do 

acréscimo da 

população 

urbana (2007 – 

2015) 

Termo da 

alteração da 

precipitação 

(2007 – 2015) 

Ubatuba 680 2,23 0,87 

Caraguatatuba 922 2,72 0,56 

São Sebastião 226 2,79 0,85 

Ilhabela 1823 3,89 0,80 

Nota: * efeito da população e precipitação de 2007, efeitos fixos temporais e resíduo. 

Fonte: Témis/Nemus, 2018. 

 

Verifica-se que o termo referente ao acréscimo da população urbana no 

período em avaliação (2007-2015) corresponde a aumentos entre 123 e 289% na 

concentração média anual de coliformes termotolerantes nos rios dos municípios, 

menor em Ubatuba e maior em Ilhabela, face ao valor considerando os efeitos não 

explicados pelas variáveis independentes (incluindo o efeito do nível de 

atendimento do esgotamento sanitário que foi identificado no Relatório Final da 

Fase de Avaliação de Impactos Cumulativos. Estas variações têm um efeito 

considerável na função do fator, uma vez que poderão repercutir-se, 
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potencialmente, em alterações da classificação dos corpos de água face à classe 

de enquadramento.  

A alteração da precipitação média anual no mesmo período teve um efeito de 

redução da concentração de coliformes termotolerantes, mas comparativamente 

com menor magnitude, dado que estas se situam entre 20 (Ilhabela) e 44% 

(Caraguatatuba). 

Assim, a magnitude do impacto cumulativo sobre a concentração de 

coliformes termotolerantes nos corpos de água do Litoral Norte classifica-se como 

moderada, dado que existe um efeito considerável na função do fator, mas também 

a possibilidade de recuperação da sua função a médio prazo se forem adotadas 

medidas corretivas deste impacto. 

Como se refere no Relatório Final da Fase de Avaliação de Impactos 

Cumulativos, é razoável que possa decorrer do impacto cumulativo sobre a turbidez 

(I11) aquele de assoreamento dos cursos de água (I14). Entretanto, como o 

impacto cumulativo sobre a turbidez foi classificado como magnitude, em geral, 

Baixa, e tendo em conta que o assoreamento está documentado como ocorrendo 

com importância apenas em alguns corpos de água, considera-se que o impacto 

cumulativo de assoreamento se pode classificar de magnitude Baixa. 

 

 

V.1.3.2.6. Significância 

 

A significância dos impactos cumulativos é aferida considerando os limites de 

alteração do fator qualidade das águas superficiais interiores. 

Considerando o impacto de alteração da qualidade das água interiores (I11), 

é possível referir-se, quanto à alteração de turbidez, que o efeito sobre a função 

dos corpos de água, que se classificou como em geral como mínimo, não se 

perspectiva que seja significativo para o atingir do limite de alteração identificado 

para a turbidez, correspondendo, em geral, ao padrão de qualidade da classe 2 de 

enquadramento ou, no caso do rio São Francisco, ao padrão de classe 1. 

 Note-se, que, em todos os corpos de água avaliados, os níveis de turbidez 

são entre 2007 e 2016 conformes com o padrão da classe 1 de enquadramento (cf. 

Relatório Final da Fase de Avaliação de Impactos Cumulativos). Excetua-se o rio 
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Acaraú, que em 2007 havia verificado um nível de turbidez conforme a classe 4 de 

enquadramento, mas que não resulta da ação estressora relacionada aos 

empreendimentos em estudo. Assim, o impacto cumulativo sobre a turbidez dos 

corpos de água classifica-se como insignificativo. 

No caso do impacto cumulativo de alteração da classificação do IVA, 

classificou-se a magnitude como Baixa. Entre os rios em que é possível avaliar-se 

o impacto apenas o rio Guaxinduba se encontra numa situação em que o limite de 

alteração aceitável de 3,2 de valor do IVA já foi excedido, classificando-se o impacto 

como significativo, não obstante o efeito previsto sobre a função do curso de água 

ser mínimo. Nos restantes rios, a classificação do IVA corresponde atualmente a 

qualidade Boa e embora já próxima do limite de alteração aceitável, tendo em conta 

a Baixa magnitude do impacto, não se considera que possa causar no período em 

avaliação, o ultrapassar deste limite (tendo em conta os dados disponíveis). Assim, 

o impacto classifica-se como insignificativo. 

Quanto ao impacto sobre a concentração de coliformes termotolerantes dos 

corpos de água, merece referência que, de acordo com o apresentado no Relatório 

Final de Fase de Avaliação de Impactos Cumulativos, o limite de alteração para 

este indicador de qualidade das águas superficiais interiores já foi ultrapassado em 

diversos corpos de água: 

• Município de Ubatuba: rios Grande Ubatuba, Acaraú, Perequê-Mirim 

e Lagoinha; 

• Município de Caraguatatuba: rios Tabatinga, Cocanha, Lagoa e 

Juqueriquerê; 

• Município de São Sebastião: rios Maresias e Camburi; 

• Município de Ilhabela: rios Nossa Senhora da Ajuda e Quilombo e 

ribeirão Água Branca. 

Merecem especial realce os casos dos rios Lagoa (Caraguatatuba) e Nossa 

Senhora da Ajuda e Quilombo (Ilhabela), em que atualmente (2015), a 

concentração de coliformes termotolerantes corresponde a classe 4 de 

enquadramento, quando o limite de alteração corresponde à classe 2. 

Em todos os municípios da região o impacto cumulativo classificou-se com 

magnitude Moderada. Entretanto, a maioria dos corpos de água em que o limite de 

alteração se encontra atualmente excedido partiu de uma situação, em 2007, em 



96 Projeto de Avaliação de Impactos Cumulativos  
 

   

 

      

      

 

Relatório Parcial 
Signif. Impactos 

Cumulativos 

Revisão 00 
09/2018 

 

que esta situação já se verificava (exceção apenas do rio Cocanha, em 

Caraguatatuba). Assim, considera-se que o impacto cumulativo sobre a 

concentração de coliformes termotolerantes dos corpos de água se classifica como 

significativo. 

Considerando-se agora o impacto cumulativo de assoreamento dos corpos de 

água (I15) não foi possível avaliar-se o limite de alteração, mas é razoável assumir-

se que já tenha sido atingido nos rios Juqueriquerê e Grande de Ubatuba. O 

impacto cumulativo foi classificado com magnitude Baixa, considerando-se que seja 

insignificativo nestes casos. 

 

 

V.1.3.2.7. Confiança 

 

Tendo em conta o nível de confiança na avaliação da capacidade de carga / 

limite de alteração e da magnitude de cada impacto, classifica-se a componente 

confiança do seguinte modo: 

 

• Impacto de alteração da qualidade das águas superficiais interiores 

(I11): 

o Alteração da turbidez: confiança Alta na avaliação da capacidade de 

carga, confiança Moderada na avaliação da magnitude – classificação 

global de confiança Moderada; 

o Alteração do IVA: confiança Moderada na avaliação da capacidade 

de carga, confiança Baixa a Moderada na avaliação da magnitude – 

classificação global de confiança Baixa a Moderada; 

o Alteração da concentração de coliformes termotolerantes: confiança 

Alta na avaliação da capacidade de carga, confiança Moderada na 

avaliação da magnitude – classificação global de confiança 

Moderada; 

• Impacto de assoreamento dos cursos de água (I14): confiança Baixa 

na avaliação da capacidade de carga, confiança Baixa na avaliação 

da magnitude – confiança global de Baixa. 
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V.1.3.2.8. Síntese 

 

Nos quadros seguintes apresenta-se a classificação das componentes dos 

impactos cumulativos identificados para o fator qualidade das águas superficiais 

interiores e sua justificativa. 

 

Quadro 20 – Classificação das componentes do impacto cumulativo alteração da 

qualidade das águas interiores (I11) sobre o fator qualidade das águas superficiais 

interiores 

Componente Classificação Justificativa 

Natureza Negativa 

O impacto cumulativo prejudica o fator ambiental por 

alterações negativas em vários parâmetros / índice 

indicadores da condição de qualidade das águas 

superficiais interiores 

Escala 

espacial 
Regional 

O impacto alcança todos os municípios do Litoral 

Norte. 

Duração 
Curto a Médio 

Prazo 

Considera-se um impacto cumulativo de médio prazo 

uma vez que influi na qualidade anual dos rios e 

córregos. 

Frequência 
Esporádica / 

Contínua 

O impacto cumulativo ocorre esporadicamente sobre 

a turbidez. 

O impacto cumulativo ocorre continuamente sobre o 

IVA e a concentração de coliformes termotolerantes. 

Magnitude 
Baixa / 

Moderada 

O impacte cumulativo tem um efeito em geral mínimo 

sobre a função dos corpos de água quanto à turbidez 

e a classificação do IVA. 

O impacto cumulativo tem um efeito considerável na 

função dos corpos de água quanto à concentração de 

coliformes termotolerantes, existindo a possibilidade 

de recuperação da sua função de curto a médio 

prazo, com ações corretivas. 

Significância 
Insignificativo 

/ Significativo 

O impacto cumulativo não tem em geral significado 

face aos limites de alteração identificados quanto à 

turbidez e IVA. 

O impacto cumulativo é significativo face aos limites 

de alteração identificados quanto à concentração de 

coliformes termotolerantes. 
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Componente Classificação Justificativa 

Confiança Moderada 

A significância do impacto foi avaliada com confiança 

baixa a moderada quanto ao efeito sobre turbidez e 

sobre o IVA dos corpos de água. 

A significância do impacto foi avaliada com confiança 

moderada quanto ao efeito sobre a concentração de 

coliformes termotolerantes. 
Fonte: Témis/Nemus, 2018. 

 

Quadro 21 – Classificação das componentes do impacto cumulativo assoreamento dos 

cursos de água (I14) sobre o fator qualidade das águas superficiais interiores 

Componente Classificação Justificativa 

Natureza Negativa 

O impacto cumulativo prejudica o fator ambiental 

influenciando a dispersão de poluentes / capacidade 

de autodepuração dos cursos de água.  

Escala 

espacial 
Regional 

O impacto alcança dois municípios do Litoral Norte 

(Caraguatatuba e Ubatuba). 

Duração Médio Prazo 
O impacto poderá ter efeitos significativos durante 

vários anos. 

Frequência Esporádica 
O impacto cumulativo ocorre geralmente de forma 

irregular e mais do que uma vez. 

Magnitude Baixa 
O impacto cumulativo perspectiva-se com efeito 

mínimo na função dos corpos de água. 

Significância Insignificativo 

O impacto cumulativo perspectiva-se sem significado 

face aos limites de alteração nos rios em que é 

possível a avaliação.  

Confiança Baixa 

Existe considerável incerteza na avaliação da 

significância do impacto cumulativo, notadamente na 

determinação da capacidade de carga e na avaliação 

da magnitude do impacto. 
Fonte: Témis/Nemus, 2018. 
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V.2. QUALIDADE DAS ÁGUAS COSTEIRAS 

V.2.1. Introdução 

 

Os processos de desenvolvimento antrópicos observados na região costeira 

têm tendência a impactar de maneira significativa a qualidade da água do mar 

adjacente (Barros, 2007; Mori et al., 2015; Wasserman et al., 2018). Não obstante, 

este impacto não é diretamente proporcional à ocupação e depende de muitos 

fatores inerentes aos ecossistemas da região. Assim, um dos aspectos mais 

relevantes que determinam a resiliência de um ecossistema é a capacidade de 

suporte, seja porque as comunidades naturais da região são particularmente 

resistentes, seja porque a capacidade de diluição é elevada (Alessa et al., 2003). 

Por esta razão, a determinação dos limites de alteração de um ecossistema 

considera obrigatoriamente aspectos como tipos de ecossistemas afetados, 

pluviosidade da região, fluviometria (Wasserman, 2015), físico-química das águas, 

presença de sistemas que constituam barreiras geoquímicas (manguezais, por 

exemplo), correntes costeiras e grau de exposição a ondas (Sanders et al., 2005). 

Em um trabalho recente Wasserman et al. (2013) mostra que a definição de critérios 

de qualidade para sedimentos em operações de dragagem vai depender muito das 

características ambientais na coluna d’água onde a operação é realizada. Em 

situações de baixa hidrodinâmica, maior contaminação da água é esperada, 

enquanto em condições hidrodinâmicas muito ativas, sedimentos muito 

contaminados podem não constituir risco para os organismos. 

Nos relatórios anteriores, observou-se que a ocupação antrópica no Litoral 

Norte do Estado de São Paulo vem se intensificando à medida que se desenvolvem 

atividades industriais - particularmente a instalação do TEBAR, nos anos 1960 

Borelli (2015), principalmente no Município de São Sebastião, e as atividades 

turísticas (Luchiari, 2002), nos municípios de Ubatuba e Ilhabela, no início dos anos 

1980. Em termos de qualidade ambiental, a sua ocupação tardia e associada a 

camadas de elevado poder aquisitivo favoreceu a preservação dos recursos 

naturais e dentre as atividades relatadas na região, nos anos 1980 a maricultura 

encontrou condições adequadas para seu desenvolvimento (Sato et al., 1992), 

mesmo que constitua mais um elemento impactante à qualidade das águas 

costeiras. 
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A partir dos resultados do relatório anterior, apresenta-se uma síntese dos 

impactos cumulativos na qualidade das águas costeiras, causados pelas diversas 

atividades exercidas nos quatro municípios do Litoral Norte de São Paulo.  

 

V.2.2. Limites de alteração 

 

Embora o conceito de limite de alteração leve em consideração uma grande 

complexidade de processos, particularmente a resiliência do sistema, no presente 

estudo aplicam-se preferencialmente os limites estabelecidos pela legislação 

(CONAMA 357/2005), os quais já consideram a funcionalidade. Neste caso, a 

funcionalidade é dada pelos usos, isto é, o sistema deve atender às funções que 

lhe são demandadas pelo usuário. Assim, a classificação é atribuída em função dos 

usos e os limites de alteração são determinados na legislação.  

Os critérios de qualidade da água estabelecidos pela CONAMA 357/2005 

estabelecem três grandes grupos de água: 1) as águas doces (salinidade inferior a 

0,5); 2) as águas salobras (salinidade entre 0,5 e 30,0) e 3) as águas salinas 

(salinidades superiores a 30). Nas águas salgadas, principal tipo de água nos 

limites da região costeira, os usos estabelecidos na legislação podem ser segundo 

as classes a seguir: 

✓ Classe especial: São os usos mais restritivos que demandam água de 

melhor qualidade. Águas destinadas à preservação dos ambientes aquáticos 

em unidades de conservação de proteção integral (classificam-se todas as 

águas em UCPI como especiais) e à preservação do equilíbrio natural das 

comunidades aquáticas. 

✓ Classe 1: águas destinadas à recreação de contato primário (conforme 

Resolução CONAMA no 274, de 2000); destinadas à proteção das 

comunidades aquáticas e à aquicultura e atividade de pesca. 

✓ Classe 2: águas destinadas à pesca amadora e à recreação de contato 

secundário. 

✓ Classe 3: águas destinadas à navegação e à harmonia paisagística. 

Observe-se que, por serem salinas, estas águas não podem ser utilizadas para 

abastecimento para consumo humano. Não obstante, diante da futura redução da 
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disponibilidade de recursos hídricos, a dessalinização passará a ser uma alternativa 

necessária e as legislações vão precisar ser adaptadas a este tipo de uso. 

Segundo o relatório Qualidade das Águas Costeiras no Estado de São Paulo 

(Cetesb, 2018), até o ano passado ainda não tinha sido aprovado a classificação 

de usos das águas salinas na região. Assim estas deverão se consideradas de 

Classe 1, ou seja, deverão atender aos padrões estabelecidos para essa classe, 

conforme previsto no Artigo 42 da resolução CONAMA 357/2005. Não obstante, 

antes de enquadrar todas as águas como Classe 1, é necessário verificar as áreas 

onde existem unidades de conservação de proteção integral e áreas de maricultura 

(classificadas na classe especial e classe 1 com limites específicos). 

Para identificar as áreas de maricultura no Litoral Norte do Estado do Rio de 

Janeiro, foi feita uma pesquisa bibliográfica, onde se identificaram dois estudos 

realizados em 2007 e 2011 que identificaram a localização de fazendas, 

apresentadas na Figura 34 (Gelli, 2007; Silvestri et al., 2011). A identificação 

precisa de fazendas efetivamente em operação é muito difícil, pois muitos 

maricultores iniciam sua operação e depois interrompem, outros solicitam licença 

junto ao órgão competente, mas nem chegam a se instalar (Wasserman et al., 

2011). Na mesma figura identificam-se as unidades de conservação de proteção 

integral (UCPI). 

A região de Ubatuba apresenta duas Unidades de Conservação de Proteção 

Integral (ESEC Tupinambás e Parque Estadual da Ilha Anchieta) e o maior número 

de fazendas cadastradas. Assim, é possível afirmar que as águas no entorno das 

duas UCPI do Município deveriam ser enquadradas como Classe Especial. O resto 

do Município deve considerar os limites para Classe 1, com atividades de 

Maricultura. Por outro lado, os Municípios de São Sebastião e Ilhabela têm apenas 

algumas poucas unidades. As da Ilhabela encontram-se na parte Leste e as de São 

Sebastião encontram-se nas proximidades do Canal que separa a Ilha do 

continente. Estas duas áreas devem ser consideradas como Classe 1, com 

restrições para a Maricultura. 
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Figura 34 – Posicionamento das mariculturas identificadas a partir dos trabalhos de 

Silvestri et al. (2011) e de Gelli (2007) e das Unidades de Conservação de Proteção 

Integral. 1a. Municípios de São Sebastião e Ilhabela; 1b. Municípios de Caraguatatuba 

e Ubatuba. 

 

A análise da CONAMA 357/2005 mostra que o Legislador tomou a decisão de 

não incluir limites para clorofila a em nenhuma das classes de águas salinas. A 

Resolução estabelece ainda que em águas salinas, substâncias que promovam a 

turbidez devem estar virtualmente ausentes. Esta definição é um pouco vaga já que 

não toca na questão de valores limites de turbidez, estabelecendo a rigor que para 

ser enquadrada a água precisa apresentar valores de turbidez iguais a zero, uma 

condição muito rara no ambiente costeiro. A rigor, não teríamos valores para 

estabelecermos limites de alteração para os parâmetros clorofila a e turbidez. Os 

limites utilizados para águas doces, correspondem a 10 μg L-1 para clorofila a e 40 

NTU para a turbidez. No tocante às águas da classe especial, o Legislador também 

1a

1b
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decidiu não impor limites e estabelece que “...deverão ser mantidas as condições 

naturais do corpo de água...” 

Embora não exista limite na CONAMA 357/2005 para clorofila a em água 

salgada, estes limites foram propostos pela própria CETESB em seu relatório de 

qualidade de águas de 2016, onde aparecem os limites de 2,5 μg L-1 para águas 

salinas. Como a CONAMA 357 estabelece a possibilidade de a agência ambiental 

estabelecer limites mais restritivos, a decisão da CETESB é válida e servirá de base 

para a nossa análise neste estudo. O limite para turbidez em água doce também 

será utilizado (40 NTU). 

Para a balneabilidade (recreação de contato primário), a CONAMA 357 remete 

à Resolução 274, de 2000 (Critérios de qualidade sanitária das águas para 

recreação de contato primário). Para o cultivo de moluscos bivalves destinados à 

alimentação humana (caso de toda a região de Ubatuba e no Canal de São 

Sebastião), a média geométrica da densidade de coliformes termotolerantes, de um 

mínimo de 15 amostras coletadas no mesmo local, não deverá exceder 43 100 mL-

1, e o percentil 90% não deverá ultrapassar 88 coliformes termotolerantes 100 mL-

1. Esses índices deverão ser mantidos em monitoramento anual com um mínimo 

de 5 amostras. Para os demais usos não deverá ser excedido um limite de 1.000 

coliformes termotolerantes 100 mL-1 em 80% ou mais de pelo menos 6 amostras 

coletadas durante o período de um ano, com periodicidade bimestral. A E. Coli 

poderá ser determinada em substituição ao parâmetro coliformes termotolerantes 

de acordo com limites estabelecidos pelo órgão ambiental competente. Neste caso, 

a CETESB estabeleceu como parâmetro de avaliação da qualidade sanitária da 

água o grupo (gênero) Enterococcus, cuja ocorrência não deve ser superior a 100 

UFC 100 mL-1 em águas salinas (um décimo dos coliformes termotolerantes). 

Embora os Enterococcus não sejam mencionados na CONAMA 357, eles são 

sugeridos na CONAMA 274/2000. 

A definição dos limites de alteração para a balneabilidade segue premissas 

distintas do padrão de qualidade da água (CONAMA 357/2005), associada à 

qualidade sanitária da água. Neste sentido, os limites serão aqueles que autorizam 

a recreação de contato primário ou não. A resolução que estabelece os limites da 

balneabilidade é a CONAMA 274/2000 a qual define os critérios de qualidade da 

água em termos de frequência de ocorrência de valores acima ou abaixo de 
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determinados limites. Para a balneabilidade não há classificação da água segundo 

o uso, mas segundo a sua própria qualidade, já que o uso é a própria 

balneabilidade. Em termos de funcionalidade, pode-se falar que a água tem sua 

função afetada quando não mais é possível a recreação de contato primário. 

Em seu Artigo 2º CONAMA 247/2000 (Conama, 2000) classifica as águas em 

próprias ou impróprias para recreação de contato primário (balneabilidade). As 

águas próprias e impróprias são classificadas pela Resolução como indicado no 

Quadro 22. 

 

Quadro 22 – Critérios de classificação das águas próprias e impróprias para o a 

recreação de contato primário. 

Classificação 

% de valores 

inferiores em 

conjunto de 5 

coletas (5 

semanas 

Coliformes 

fecais 

(NMP 100 

mL-1) 

Coliformes 

termotolerantes 

(NMP 100 mL-1) 

Enterococcus 

(NMP 100 mL-

1) 

Próprias:     

Excelente 80% 250 200 25 

Muito boa 80% 500 400 50 

Satisfatória 80% 1000 800 100 

Impróprias     

Impróprias <80% 1000 800 100 

Impróprias Uma das 

coletas 

2500 2000 400 

 

A CETESB criou uma classificação temporalmente um pouco mais abrangente 

para praias, de acordo com os resultados durante o período de um ano. O Quadro 

23 apresenta a classificação utilizada pela CETESB para determinar a qualidade 

da água. Os itens ótima e boa classificam as águas como próprias para o banho e 

os itens regular, ruim e péssima classificam as águas como impróprias para o 

banho. Os valores apresentados no presente relatório são relativos à porcentagem 

de ocorrências da classificação CONAMA 274/2000 (mencionada acima) ano a 

ano. A praia só é classificada como ótima (em uma base anual) quando 100% das 
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medições (de cinco semanas) são excelentes (de acordo com a CONAMA 

274/2000). Sempre que aparecem porcentagens de impróprias (de acordo com a 

CONAMA 274/2000) superiores a 25% das coletas, então a água é considerada 

regular ou níveis piores, de acordo com o Quadro 22. 
 

Quadro 23 – Classificação da CETESB quanto à balneabilidade. Esta classificação é 

baseada na classificação da CONAMA 274/2000 

Classificação Caracterização 

ÓTIMA Praias classificadas como EXCELENTES em 100% do ano 

BOA 
Praias classificadas como PRÓPRIAS em 100% do ano exceto 
quando classificadas como EXCELENTES 

REGULAR Praias classificadas como IMPRÓPRIAS em até 25% do ano 

RUIM Praias classificadas como IMPRÓPRIAS entre 25% e 50% do ano 

PÉSSIMA Praias classificadas como IMPRÓPRIAS em mais de 50% do ano 

 

 

V.2.3. Significância dos impactos 

 

V.2.3.1. Qualidade sanitária das águas costeiras  

 

Embora os empreendimentos relativos à indústria do petróleo venham a 

materializar algum tipo de impacto na qualidade sanitária da região, os impactos 

relacionados a estes empreendimentos são causados principalmente pelo risco de 

vazamentos acidentais no mar, o que afeta a qualidade da água, mas não afeta 

diretamente sua qualidade sanitária. 

Os trabalhos de ampliação dos portos, por outro lado, devem promover um 

impacto relevante na qualidade da água, à medida que a realização de obras 

submarinas promove a remobilização de sedimentos. Os sedimentos são um 

compartimento onde ocorre a acumulação de bactérias, muitas das quais em 

estado de dormência (An et al. 2002) e ao retornar à coluna d’água podem ser 

viabilizadas, constituindo contribuição aos valores de colimetria da água. Trata-se 

de impacto de pequena abrangência temporal. A colocação de dutos de gás ou de 

petróleo na região costeira relativos aos empreendimentos offshore da indústria do 

petróleo também deve promover este tipo de impacto. Enquanto em Macaé, a 

concentração de operações no município efetivamente promoveu mudanças 
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relevantes e significativas (Fauré 2005; Binsztok et al. 2010a; Binsztok et al. 2010b), 

no litoral Norte, o desenvolvimento de atividades associadas ao Pré-Sal está mais 

disperso, com a construção de portos de acesso em Santos, Baía da Ilha Grande, 

Macaé e Campos.  

Com relação aos novos empreendimentos na região, há construção (contorno 

Norte e Sul de Caraguatatuba/São Sebastião) e duplicação de rodovias (Rio-

Santos; Tamoios - trecho serra e Tamoios - trecho planalto), construção de dutos 

(OCVAP I e II) e gasodutos (Caraguatatuba-Taubaté), construção de uma unidade 

de tratamento de gás (Caraguatatuba) e a ampliação do Porto de São Sebastião.  

Como já referido, as obras civis geram impacto no crescimento demográfico e, 

portanto, no aumento da carga orgânica gerada. Por outro lado, empreendimentos 

de logística móvel, como as estradas e dutos têm características distintas das 

normalmente tratadas em empreendimentos sésseis. Nestes casos o canteiro se 

move junto com a obra e as estruturas sanitárias, normalmente não devem ser 

ligadas à drenagem ou às redes de coleta (são banheiros químicos) causando baixo 

impacto na qualidade das águas continentais e costeiras. 

Em se tratando das rodovias, sua construção traz um crescimento 

populacional, resultante da melhoria do acesso, contribuindo também para o 

aumento da carga orgânica gerada. 

 

V.2.3.2.  Clorofila a e turbidez nas águas costeiras 

 

A produção primária fitoplanctônica (dada pelo indicador clorofila a) é quase 

sempre alimentada pelo fornecimento de nutrientes, sendo que na área costeira 

os principais nutrientes limitantes deste crescimento são nitrogênio e fósforo. As 

possíveis fontes destes nutrientes são: 1) erosão continental que pode ser 

intensificada pelo desmatamento; 2) atividades agrícolas com aplicação de 

intensiva de adubos artificiais; 3) atividades industriais específicas (como por 

exemplo indústria alimentícia); 4) esgotos domésticos não tratados, ou tratados 

de forma parcial; 5) chorume de aterros sanitários ou vazadouros de resíduos 

sólidos.  

Os empreendimentos a serem instalados na região associados à indústria 

de produção de petróleo poderão produzir significativas quantidades de 
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nutrientes, mas dada sua distância da costa, o seu impacto na produção primária 

deve ser irrelevante. Não obstante, as estruturas de suporte a esta indústria na 

região costeira, principalmente os portos e dutos de petróleo e gás devem gerar 

algum impacto. As atividades subaquáticas para ampliação destes portos e 

colocação de dutos devem inicialmente promover a ressuspensão de 

sedimentos ricos em nutrientes que deve impactar a produção primária em curto 

prazo. Os principais impactos associados à indústria do petróleo - que são o 

aumento do risco de contaminação acidental por óleo, não devem afetar a 

produção primária e a clorofila a. 

Nos empreendimentos de ampliação e construção de rodovias, o 

desmatamento e a movimentação de terrenos (terraplenagens) devem 

promover, nos períodos mais chuvosos, a lixiviação dos solos desnudos. Esta 

lixiviação dos solos deve colocar em solução significativas quantidades de 

nutrientes, alimentando a produção primária dos rios e da região costeira. 

Não deve existir fontes de nutrientes a partir da aplicação de adubos 

artificiais na agricultura, ou é irrelevante, considerando que não existem grandes 

extensões desta atividade na região. Também a região não é muito 

industrializada e por esta razão, fontes de nutrientes a partir de indústrias devem 

ser irrelevantes. Por outro lado, a mais significativa fonte de nutrientes para a 

região deve ser o esgoto sanitário doméstico, boa parcela despejada in natura 

nas drenagens da região. Mesmo os esgotos domésticos tratados ainda contêm 

uma boa parcela dos nutrientes presentes no afluente. Assim, o crescimento 

demográfico na região é o principal fator que deve levar ao aumento da produção 

primária. Não obstante, vimos no item da qualidade sanitária das águas costeiras 

que os crescimentos populacionais dados por empreendimentos de canteiros 

móveis (estradas e dutos) é irrelevante pelo uso de banheiros químicos. As 

novas estradas devem facilitar o acesso e promover um aumento demográfico 

que vai causar impactos na qualidade das águas costeiras pelo aumento da 

carga orgânica gerada.  

Finalmente, depósitos de resíduos sólidos urbanos constituem importantes 

fontes de nutrientes para o meio ambiente. No Litoral Norte de São Paulo até 

2006 os municípios de Caraguatatuba, São Sebastião e Ubatuba destinavam 
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seus resíduos a lixões, gerando significativa fonte de contaminação para o meio 

ambiente. Este tipo de destinação não controla o chorume que contamina o 

lençol freático, ou flui por canais diretamente para os rios e chega na costa. A 

partir de 2007, os resíduos começaram a ser destinados a aterros controlados 

em outros municípios, mas o material depositado nos lixões continua 

contaminando o ambiente durante muitos e certamente constitui fonte de 

contaminação que é muito difícil de quantificar. Considerando que o crescimento 

populacional deve aumentar a quantidade de resíduos sólidos gerados, a sua 

destinação precisa continuar a ser rigorosamente controlada, para evitar 

incrementos na produção de chorume e consequente contaminação do ambiente 

aquático por nutrientes. 

A turbidez pode ser gerada no continente, por aporte de material resultante 

da erosão de rochas e de solos, ou pode ser gerada no mar pelo processo de 

ressuspensão. Barcellos et al. estudaram o processo de ressuspensão de 

sedimentos na Baía de Sepetiba, RJ, mostrando que embora os aportes de 

sedimento dos rios seja significativo, a ressuspensão parece contribuir para a 

turbidez da região (Barcellos et al. 1997; Barcellos et al. 1998). A ressuspensão 

ocorre pela remobilização de sedimentos, resultante da ação das correntes e das 

ondas e uma vez em suspensão, eles vão disponibilizar microrganismos, metais 

pesados e outros contaminantes para a coluna d’água, inclusive nutrientes. A 

ressuspensão também pode promover o consumo do oxigênio na coluna d’água 

quando os sedimentos envolvidos são anóxicos. No caso da lagoa Rodrigo de 

Freitas a ressuspensão de sedimentos ricos em sulfetos ocorre sempre com 

ventos intensos. Os sulfetos são oxidados na coluna d’água gerando forte 

anoxia, com consequente mortandade de peixes (Domingos et al. 2012). Outra 

fonte relevante de turbidez para a região costeira é a dragagem e outros obras 

subaquáticas. 

Dentre os empreendimentos a serem realizadas na região costeira do 

Litoral Norte de São Paulo, todos aqueles que promovam o desmatamento, como 

a ampliação e construção de estradas e a colocação de dutos devem promover 

algum aumento nos aportes de material em suspensão e da turbidez. As 

unidades de produção de petróleo offshore não devem gerar impacto na região 
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costeira, mas as estruturas costeiras a serem construídas ou adaptadas que 

servirão a estas estruturas costeiras devem promover aumento significativo na 

turbidez, particularmente portos e colocação de dutos. A dragagem é o principal 

elemento de geração de turbidez para a coluna d’água e embora seja um impacto 

de abrangência temporal restrita, é muito relevante. Além disso, as dragagens 

precisam ser realizadas de forma periódica (Wasserman et al. 2013; Wasserman 

et al. 2016). 

Para sintetizar a importância relativa dos empreendimentos na geração de 

impactos nos parâmetros de qualidade das águas costeiras do Litoral Norte de São 

Paulo foi construída uma tabela com uma escala de impactos do tipo Likert 

(considerando impactos crescentes, numa escala de 0 a 5) (Quadro 24). 

 

Quadro 24 – Estimativa da importância relativa dos empreendimentos na geração de 

impactos na qualidade das águas costeiras no Litoral Norte de São Paulo. 

Empreendimento Enterococcus 
Coliformes 

termotolerantes 
Clorofila a Turbidez Somatório 

Adequação e Duplicação 
Rodovia Rio-Santos 

1 1 2 3 7 

Contorno Norte de 
Caraguatatuba 

1 2 3 3 9 

Contornos: Sul de 
Caraguatatuba e de São 

Sebastião 
1 2 3 3 9 

Duplicação da Rodovia 
dos Tamoios – Subtrecho 

Planalto 
0 0 0 0 0 

Duplicação da Rodovia 
dos Tamoios – Trecho 

Serra 
2 2 3 3 10 

Dutos OCVAP I e II 1 1 2 3 7 

Gasoduto Caraguatatuba 
– Taubaté (GASTAU) 

1 2 2 2 7 

Etapa 1 do Pré-Sal 
(dutos sub) 

1 1 0 0 2 

Etapa 2 do Pré-Sal 
(dutos sub) 

1 1 1 2 5 
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Empreendimento Enterococcus 
Coliformes 

termotolerantes 
Clorofila a Turbidez Somatório 

Etapa 3 do Pré-Sal 
(dutos sub) 

1 1 1 3 6 

Piloto de Lula (dutos sub) 2 2 1 3 8 

Porto S. Sebastião 
(Ampliação) 

2 2 3 4 11 

Atividade de Produção de 
Gás e Condensado no 
Campo de Mexilhão, 

Bacia de Santos 

1 1 0 1 3 

Unidade de Tratamento 
de Gás de 

Caraguatatuba 
3 3 2 2 10 

Observação: nos impactos gerados pelas rodovias, não se incluíram os impactos do crescimento populacional resultante 

da melhoria de acesso. 

 

A análise da evolução dos parâmetros de qualidade das águas costeiras 

realizada no Relatório Final da Avaliação de Impactos Cumulativos (Fase 4) 

permitiu verificar que: 

• A contaminação bacteriológica (traduzida pelos parâmetros 

Entrerococcus e Coliformes termotolerantes) das águas costeiras não 

mostra tendência de aumento ou redução no período em análise, 

observando-se uma variabilidade grande ao longo dos anos; 

• No período estudado não ocorreu piora significativa na 

balneabilidade; 

• Os índices de qualidade da água e do estado trófico (IQAC E IETC) 

não mostram um significativo avanço no processo de contaminação 

da região (contudo, só estão disponíveis dados a partir de 2011, pelo 

que esta análise deve ser feita com as devidas ressalvas); 

• Os monitoramentos de clorofila a e de turbidez apresentam muitas 

falhas de amostragem, o que dificulta a análise destas variáveis; os 

dados disponíveis não permitem concluir sobre a existência de uma 

tendência na evolução temporal; verificaram-se ultrapassagens aos 

limites máximos estabelecidos pela CETESB para águas salinas no 
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período de 2010 e 2011 em São Sebastião, e 2011 em 

Caraguatatuba; 

• Procedeu-se à análise de clorofila a através de sensoriamento remoto 

de 2005 até 2017; foram geradas concentrações de até 3 μg L-1 de 

clorofila a, nos períodos de inverno de 2012, 2015 e 2016, além do 

verão de 2005; embora o clima possa explicar o aumento na produção 

primária nos anos de 2012 a 2016 (principalmente no período de 

inverno), deve ter havido uma relativa intensificação da contaminação 

nos períodos mais recentes, principalmente na região de 

Caraguatatuba - o conjunto de novos empreendimentos que estão 

sendo implementados na região está promovendo alguma 

modificação na qualidade das águas costeiras; no ano de 2017 a 

clorofila a cai de maneira acentuada, mas seria necessário o 

acompanhamento dos próximos anos para se verificar se é 

efetivamente uma tendência ou se é simplesmente um evento isolado; 

• Procedeu-se à análise de turbidez através de sensoriamento remoto 

de 2005 até 2017; os anos de 2005 a 2012 apresentam períodos de 

mais intensa turbidez, enquanto a partir de 2013, até 2017 a turbidez 

cai de maneira sensível; o material particulado em suspensão parece 

sedimentar ou diluir em períodos relativamente curtos, fazendo o 

sistema retornar a sua condição inicial rapidamente. 

 

Assim, identificou-se como impacto cumulativo na qualidade das águas 

costeiras um ligeiro aumento da produção primária fitoplanctônica. 

Para sintetizar a significância desse impacto, foi aplicada a classificação de 

componentes apresentada na introdução deste relatório, baseada no trabalho de 

Hegmann et al. (1999). 
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Quadro 25 – Classificação dos impactos cumulativos sobre a qualidade das águas 

costeiras 

Componente Classificação Justificativa 

Natureza Negativa 
O impacto cumulativo prejudica o fator qualidade das 

águas costeiras 

Escala 

espacial 
Regional 

A interferência sobre a qualidade das águas ocorre em 

toda a região Litoral Norte/SP, ainda que com 

magnitude diferente entre municípios (maior em 

Caraguatatuba) 

Duração Curto 

Os efeitos foram identificados nos anos de 2012 a 

2016; em 2017 os dados sugerem uma alteração nesta 

tendência, mas será necessário o acompanhamento 

nos próximos anos para ter uma avaliação mais 

consistente 

Frequência Contínua 
O impacto cumulativo permaneceu pelo menos entre 

2012-2016 

Magnitude Baixa 

O impacto cumulativo apresenta um efeito mínimo na 

função do fator, existindo a possibilidade de 

recuperação da sua função 

Significância Insignificativos 

A contribuição dos impactos para o atingimento do 

limite de alteração é insignificativa (pelo menos uma 

parte dos resultados é atribuível ao clima) 

Confiança Baixa 

Os dados de monitoramento da CETESB apresentam 

falhas. Os dados de sensoriamento remoto sugerem 

uma tendência de intensificação da clorofila a nos 

períodos mais recentes, mas com necessidade de 

acompanhamento em anos posteriores para tirar uma 

conclusão mais robusta. Serão também necessários 

trabalhos mais aprofundados para discernir a 

contribuição alocável aos empreendimentos e a outros 

fatores (e.g. clima) 
Fonte: Témis/Nemus, 2018. 
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