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Resumo 
 
 

A Ilha Comprida, de acordo com o nome, estende-se por cerca de 70 km entre as 

cidades de Cananéia ao sul até ao norte de Iguape, com uma área de cerca de 18.923 ha. 

Apresenta uma largura média de 3km e, excetuando-se o Morrete com aproximadamente 40 

m de altura na extremidade sul, a maior parte da ilha exibe cotas entre 3 a 5 m. A ilha é 

delimitada a oeste pelo canal estuarino-lagunar, que é conhecido ao norte de “ Mar Pequeno” 

e ao sul de “ Mar de Cananéia” . A leste é delimitada pelo Oceano Atlântico.  

Geologicamente a Ilha Comprida é composta por rochas alcalinas cretácicas de 

“Morrete”, por areias pleistocênicas de Formação Cananéia na metade  interna do terço sul da 

ilha e o restante por areais holocênicas de Formação Ilha Comprida. Essas formações foram 

depositadas durante níveis oceânicos acima do atual (fases transgressivas), após etapas de 

culminação há 120.000 e 5.500 anos passados, respectivamente. Nos momentos de clímax 

dessas transgressões os níveis oceânicos situavam-se a 8 ± 2 e a 4 ± 1 m acima do atual, 

respectivamente. 



 7
 

A extrema  suscetibilidade à erosão  costeira acelerada está  relacionada  a fatores  

geológicos ( areias finas a muito finas  e inconsolidadas de idades geológicas  muito novas) e 

geográficas ( cotas baixas e exposição , mormente no lado  oceânico da ilha , a fortes  fatores 

hidrodinâmicos). Este fato vem sendo  verificado  há muito tempo nas extremidades norte  ( 

desembocadura lagunar de Icapara, ao norte da Iguape) e sul ( desembocadura lagunar  de  

Cananéia ). A disposição nordeste-sudoeste da ilha expõe o seu lado oriental às ondas do 

Oceano Atlântico, que exibem maior energia durante as incursões de frentes  frias. Isso 

acarreta intenso transporte de sedimentos por correntes longitudinais (correntes de deriva 

litorânea) e qualquer interferência antrópica introduzirá  perturbações  irremediáveis, com 

processos de erosão e deposição acelerados. 

Além disso, as cotas muito baixas da ilha dificultam a implantação de sistemas mais 

eficientes de drenagem e saneamento. Na parte ocidental da ilha existem manguezais que, 

hoje em dia são ainda pouco perturbados e cumprem  importante função , como “habitat” de 

crustáceos, moluscos e peixes. 

O principal objetivo deste trabalho é o reconhecimento e a descrição dos impactos 

ambientais antrópicos na Ilha Comprida, que constitui uma APA (Área de Proteção 

Ambiental) criada pelo decreto nº 26.881 de 1987 do Governo do Estado de São Paulo. 

A presença do ser humano na área remonta  à  pré- história, como  atestam  os 

sambaquis com alguns milhares de anos. A seguir a região sofreu grande impacto antrópico, 

nas primeiras décadas do século XIX, com a construção do chamado Valo Grande, que 

introduziu enormes modificações nos ecossistemas locais. Este fato deu origem também a 

processos de erosão e sedimentação acelerados e causou grandes mudanças nas salinidades e, 

portanto, nas distribuições faunística e florística. 

Porém, um verdadeiro golpe de misericórdia aos frágeis ecossistemas da Ilha 

Comprida foi desferido com a implantação do município homônimo na ilha, a nosso ver de 

modo equivocado. Entre inúmeros problemas ambientais, a Ilha Comprida não dispõe de 

recursos hídricos suficientes, nem de qualquer sistema de reciclagem de resíduos e, além 

disso, parcela ínfima dos esgotos domésticos é tratada. Os sangradouros de águas pluviais 

transportam os resíduos sólidos e esgotos sem tratamentos e poluem a pouca água doce 

disponível e as praias. Essas questões são particularmente intensificadas durante as  férias 

escolares e feriados prolongados, quando a população normal  da Ilha Comprida, de cerca de  

10.000 habitantes, pode atingir mais de 100.000 habitantes.  
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ABSTRAT 
 

According to its name “Ilha Comprida” (Long Island) is about 70km long,and extends 

from the towns of Cananéia to south until north of Iguape, with an area of about 18,923 ha. In 

average is about 3 km wide and, excluding a hill about 40 m high named “Morrete” (small 

mountain) and situated to the southernmost extremity, most of the island is only 3 to 5 m 

high. The western side of this island is limited by an estuarine-lagoonal channel, known as 

“Mar Pequeno” (small sea) to north and “Mar Cananéia” (Cananéia sea) to south. To eastern 

side is limited by the Atlantic Ocean. 

Geologically, “Ilha Comprida” is composed by alkaline cretaceous rocks of “Morrete” 

, by the “Cananéia” Formation Pleistocene sands at inner half of southern third part of the 

island, and the rest by the “Ilha Comprida” Formation holocene sands. These formations were 

deposited during ocean levels higher than the present one, that is during transgressive 

episodes, whose culmination stages were attained about 120,000 years and 5,500 years B.P. 

,respectively. During the climax of these transgressive episodes the ocean levels were about 8 

± 2 and 4 ± 1 m above the present, respectively. 

The extreme natural susceptibility to the accelerated coastal erosion of “Ilha 

Comprida” is explainable by geological (unconsolidated fine to very fine sands of very recent 

age) and geographical (low altitudes and subjected, mostly at the  ocean side of island , to  

strong hydrodynamics ) factors. The northeastern – southwestern orientation of the island 

exposes its southeastern side to waves of the Atlantic Ocean, which  present stronger energy 

during cold-front incursions. This causes an intensive  transportation of sediments by 

longitudinal currents (or longshore  currents ) and any anthropic interference  will introduce 

irremediable disturbances, with accelerated erosion and deposition processes. 

Moreover , the lowlying land of “ Ilha Comprida” make  difficult implantation of more  

efficient drainage and sanitation systems. To western  side of island  there are still little  
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disturbed mangrove swamps, which carry-out an important role, supplying habitats for 

crustaceans, mollusks and fishes. 

The most important objective of this work is the reconnaissance and the description  of 

the anthropic environmental impacts in “Ilha Comprida”, which is an EPA ( Environmental 

Protection Area ), created by  the São Paulo State Governmental decree nº 26.881 in 1987. 

The human being presence in this area goes beck  to  the prehistory , as certified by 

some thousand years old shell-middens. Laterly  this  region was subjected to a huge impact, 

during the XIX th century first decades, with  the  so called “ Valo Grande” ( big trench) 

construction  , that introduced great  changes within local ecosystems .This fact introduced 

accelerated erosion and sedimentation processes and great salinity changes and , therefore, 

with changes in faunal and floral distributions. 

Nevertheless, a true compassion knockout to the fragile “ Ilha Comprida” ecosystems 

was hurled the homonymous municipality implantation in the island, in our opinion by an 

equivocal way. Among countless environmental problems, “Ilha Comprida” does not have 

sufficient water resources, even any solid residues recycling system is available and, 

moreover an insignificant parcel of domestic effluent is treated. Pluvial water bleeds transport 

solid residues and untreated effluents causing pollution of the available fresh waters and 

beaches. These questions are particularly intensified during school vacations and extended 

holidays, when the normal population of “Ilha Comprida” of about 10,000 inhabitants can 

reach to more than 100,000 inhabitants. 

 

 

Key words: Quaternary, São Paulo State Coastline, Anthropic Environmental Impact, 

Environmental Protection Area, Brazil.         
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Figura 1- Geologia e geomorfologia da  Ilha  Comprida (SP), conforme mapas de Iguape e 

Cananéia de Suguio & Martin (1978 a). 

 
 
 Figura 2- Principais feições deprimidas no gráben de Cananéia, segundo Souza (1995)  

Almeida & Carneiro (1998.) 
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Cananéia-Iguape ( Souza 1995). 
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(Fonte: Martin et al. 1986 ). 

 
 
Figura 5- Zonação biológica de animais sésseis e de vegetais, que vivem  no costão rochoso 

do Nordeste Brasileiro, exemplificado pelo caso de Gaibu, PE (Fonte : Laborel, 1979). 

 
 
 Figura 6- Tipos distintos de substratos, com composições  e idades diferentes , de sambaquis 

(tipos I a IV) das costas sul e sudeste brasileiras : I = terraço marinho pleistocênico; II = 

terraços  marinho ou lagunar; III depósito de paleomangue holocênico e IV = embasamento 

cristalino  pré-cambriano (Fonte: Fairbridge,1976, modificado ).  
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Figura 9- Esboço geológico da planície costeira Cananéia – Iguape (Fonte: Martin & Suguio 
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Figura 17- Aspectos de vegetação de restinga caracterizada pela presença de moitas de 
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“Mar Pequeno”; 5- Ilha Comprida, 6- Oceano Atlântico ; 7- Barra de Icapara; 8- Porto da 
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mailto:%20orquideas@cpo.org.br
http://www.ilhacomprida.org/fauna
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1.INTRODUÇÃO GERAL  
 

A Ilha Comprida ocupa uma superfície de 18.923 ha. e, fazendo juz ao seu 

nome estende-se por cerca de 70km entre as cidades de Cananéia ao sul até o 

norte de Iguape. Apresenta largura média de 3 km e, excetuando-se o Morrete com 

aproximadamente 40m de altura, a maior parte da ilha exibe cotas entre 3 a 5m. A 

ilha é delimitada a oeste pelo canal estuarino – lagunar, denominado ao norte de 

“Mar Pequeno” e ao sul de “Mar de Cananéia”. 

Geologicamente a Ilha Comprida apresenta rochas alcalinas (nordmarkito) 

mesozóicas em Morrete situado no extremo sul e, também, ocorrem sedimentos 

arenosos pleistocênicos da Formação Cananéia preservados na metade interna do 

terço sul da ilha. O restante é constituído por sedimentos arenosos holocênicos de 

Formação Ilha Comprida. As formações Cananéia e Ilha Comprida foram 

depositadas durante níveis do mar acima do atual (fases transgressivas), após fases 

de culminações há cerca de 120.000 e 5.500 anos passados, respectivamente. Nos 

momentos de clímax dessas transgressões  os níveis  do mar  situavam-se  a 8±2m  

e a 4 ±1m acima do atual , respectivamente (Anexo. 1).  

A extrema fragilidade natural da Ilha Comprida está relacionada a fatores 

geológicos (areias finas a muito finas e inconsolidadas de idade geológica muito 

nova) e geográficos (cotas baixas e exposição, mormente no lado oceânico da ilha, 

a fatores hidrodinâmicos). A composição arenosa e a natureza inconsolidada tornam  

grande parte da ilha sujeita à erosão e à sedimentação aceleradas. Este fato vem 

sendo verificado há muito tempo na extremidade norte (desembocadura lagunar de 

Icapara, ao norte de Iguape) e sul (desembocadura lagunar de Cananéia). A 

orientação nordeste-sudeste da ilha expõe o lado sudeste da ilha às ondas do 

Oceano Atlântico, que exibem maior  energia durante as incursões de frentes frias. 

 Isso ocasiona intenso transporte de sedimentos por correntes longitudinais 

(correntes paralelas à costa) e qualquer interferência antrópica terá reflexos 

imediatos, acelerando os processos de erosão e sedimentação. Além disso, as cotas 

muito baixas da ilha dificultam a implantação de sistemas eficientes de saneamento. 

Por outro, a região estuarina a noroeste da ilha, apresenta manguezais, que hoje 

ainda cumprem a sua importante função no ecossistema costeiro, como habitat de 

crustáceos, moluscos e peixes, mas o adensamento da população humana na 

região deverá introduzir danos irremediáveis.  
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O Governo do Estado de São Paulo, sensibilizado com as fragilidades  acima 

citadas, criou em 1987 através do Decreto Estadual nº 26.881 a APA (Área de 

Proteção Ambiental) da Ilha Comprida . Foi também estabelecida nesta ilha uma 

ZVS (Zona de Vida Silvestre), que abrange parte significativa da ilha para proteção 

das vegetações remanescentes de restinga, banhados e dunas. Para regulamentar 

a APA, em 1989 através do Decreto Estadual nº 30.817, foi definida como ARIE 

(Área de Relevante Interesse Ecológico). Será que as várias restrições  

estabelecidas por todas essas  “siglas “vêm sendo obedecidas? 

A ocupação antrópica da região é muito  antiga  e remonta aos tempos pré-

históricos  neolíticos, pois na ilha são encontrados vários sambaquis. Mas em virtude 

de populações ainda reduzidas e de costumes primitivos, não ocorreram impactos 

ambientais relevantes. Posteriormente a ilha foi esparsamente ocupada por caiçaras, 

que se dedicavam à pesca artesanal e vinha sendo freqüentada  por  banhistas em 

férias escolares ou durante feriados prolongados, após  travessia  com balsa, 

inicialmente  só de Iguape e posteriormente  também de Cananéia  para Ilha 

Comprida. Apesar da existência de vários decretos governamentais visando a 

proteção da Ilha Comprida, em 1991 foi criado o Município de Ilha Comprida, cuja 

sede administrativa comporta atualmente uma população de cerca de 10.000 

habitantes, em frente a Iguape , onde   também  foi concluída há poucos  anos uma 

ponte de concreto , que liga essas  cidades. 

Desde os tempos pré-históricos a ocupação produziu algum impacto, cujo 

efeito  é difícil  de ser avaliado em função  do tempo decorrido. Porém, dentre  outros 

eventos muito mais importantes em termos de impactos ambientais  na Ilha 

Comprida e arredores , têm-se  a construção  do Valo Grande  há cerca de 150 anos  

e a  recente  implantação do município de Ilha Comprida . É chegado o momento de 

avaliar os impactos ambientais antrópicos já causados e tentar prever os que serão 

causados em futuro próximo, principalmente pela implementação de obras adicionais  

na Ilha Comprida e arredores. 
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2. OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS 
    

a) Realizar levantamento geomorfológico da Ilha Comprida e enfatizar as feições 

mais ou menos suscetíveis ao impacto ambiental antrópico.  
 

b) Executar levantamento da ocupação demográfica da ilha, reconhecer e 

descrever os impactos ambientais decorrentes e propor eventuais medidas  

mitigadoras.  

 

c) Averiguar a situação das redes de distribuição de água e de esgoto e tentar 

identificar os prováveis impactos nas águas subterrâneas e oceânicas 

adjacentes, além das suas obediências às normas da CETESB. 

 

d) Levantar a destinação de resíduos sólidos domésticos e industriais e de outra 

natureza, como entulhos e verificar a sua adequação. 

 

 Além disso, o desenvolvimento deste projeto torna-se ainda mais oportuno , 

quando confrontado com as seguintes justificativas ;  

 

a) A APA da Ilha Comprida integra o Complexo Estuarino-Lagunar de Iguape-

Cananéia–Paranaguá, que ainda constitui uma das áreas mais preservadas 

do Ecossistema Manguezal do Sudeste Brasileiro, talvez graças ao limitado 

desenvolvimento sócio – econômico que à eficiência de implementação de 

áreas de proteção.  

 

b) Uma vez degradado por poluição pela expansão de centros urbanos e 

complexos industriais densamente povoados, o Complexo Estuarino-Lagunar 

aqui enfocado poderá transformar-se em região de difícil ou quase impossível 

recuperação em escala de tempo de vida humana. 

 

c) Além disso, a área comportava provavelmente mais de uma centena de sítios 

arqueológicos pré-históricos, representados pelos sambaquis, que  também 

são protegidos por lei , como  importante patrimônio cultural. 
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d) Finalmente, a disponibilidade da água doce para usos doméstico e  industrial 

e para consumo do grande contingente de turistas é muito escassa na Ilha 

Comprida, limitando-se às águas pluviais com aqüíferos reduzidos em área e 

volume, além de extremamente suscetíveis à poluição.      

 

3. MÉTODOS E TÉCNICAS 
                                                 
3.1 Pesquisa Bibliográfica 
 

A literatura disponível é bastante numerosa em relação aos trabalhos 

geológicos sobre a área (Sadowsky, 1952; Geobrás,1966; Suguio & Petri, 1973; 

Martin et al. ,1979; Suguio & Tessler, 1984; Tessler, 1988;  Suguio et al.,1992) .Os 

trabalhos já publicados fornecem uma idéia suficientemente clara do “pano de fundo” 

(cenário), onde ocorreram as atividades humanas, desde os tempos pré-históricos 

neolíticos até hoje. 

 

 3.2 Levantamentos de Gabinete e de  Campo  
 

    Foi realizada a primeira viagem de reconhecimento das questões 

relacionadas à pesquisa. Além disso, foram executadas várias outras viagens de 

campo para verificação “in loco” de diversos aspectos ligados ao tema da 

dissertação, como de identificação  e avaliação  das áreas impactadas . 

 

3.3 Consulta a Várias Instituições de Pesquisa 
 

 Para obtenção  de maior número possível de informações sobre o Município 

de Ilha Comprida, foi obtido  apoio  da Prefeitura Municipal. Além disso, foram feitas, 

consultas ao IBGE (Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), IG- 

SMA (Instituto Geológico da Secretaria do Meio  Ambiente) , Departamento  de 

Geografia da FFLCH-USP (Faculdade de Filosofia , Letras e Ciências Humanas da 

Universidade de São Paulo), IGc-USP (Instituto de Geociências da Universidade de 

São Paulo), IO-USP(Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo) e MAE-

USP (Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo).      
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3.4 Resultados Alcançados 
 

Com os dados geológicos sobre a Ilha Comprida, complementados pelos 

levantamentos de geomorfologia  e de áreas impactadas, foi obtida  uma idéia  clara 

de situação da APA da Ilha Comprida  em  relação ao impacto antrópico.  

Em relação a algumas questões mais críticas de impacto ambiental  antrópico  

são apresentadas  propostas  de remediação ou mitigação do problema. 

Os procedimentos adotados no desenvolvimento da cidade de Ilha Comprida 

e das demais ocupações humanas da área de estudo serão comparados com a 

legislação específica para APA, ZVS e ARIE, visando  eventuais modificações nas 

leis e/ou nos procedimentos adotados com vistas à redução  dos  impactos  

antrópicos, para relacionamento mais harmonioso possível  entre  o homem e a 

natureza.  
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4. GEOMORFOLOGIA E EVOLUÇÃO GEOLÓGICA 

 
4.1 Generalidades 
 

 As  variações dos níveis relativos dos oceanos durante o Quaternário podem 

ser relacionadas aos seguintes fatores: glacioeustasia (flutuações nos níveis das 

águas  nas bacias oceânicas  pelas águas de degelo), tectonoeustasia (flutuações  

nos volumes das bacias oceânicas, principalmente pela tectônica global) e 

geoidoeustasia (deformações  das superfícies  oceânicas  pelas  mudanças nas  

formas do geóide) , além  de alguns  outros fatores menos importantes  como, por 

exemplo, subsidência   (afundamento) de terrenos litorâneos. Entre esses fatores, o 

mais atuante no Quaternário do Brasil é a glacioeustasia, como reflexo dos estádios 

glaciais e interglaciais do Hemisfério Norte, que se manifestam através de 

transgressões (avanços) e regressões (recuos) do mar. 

A planície costeira Cananéia – Iguape (SP) representa um exemplo do  

resultado dos processos de erosão e sedimentação, que levaram às configurações 

atuais exibidas pelas ilhas de Cananéia, Comprida e  do Cardoso. As etapas 

evolutivas tiveram início principalmente após o U.M.G. (Último Máximo Glacial), há 

cerca de 17.000 anos passados. 

 

4.2 Feições  Fisiográficas e Unidades Geológicas  
 
 Segundo Tessler et al.(1996) o embasamento cristalino subjacente à Planície 

Costeira Cananéia- Iguape é de idade Pré-cambriana e de origem 

predominantemente  metamórfica, vinculado ao Grupo Açungui (Relatório Projeto 

Sudelpa 1975, apud Tessler 1982).Compõe-se basicamente de rochas metamórficas 

tais como filitos, micaxistos e gnaisses. Ocorrem também outros tipos de rochas, 

como quartzitos, anfibolitos, diabásios e calcoxistos, ao longo do rio Ribeira de 

Iguape, penetrados por granitos, adamelitos e granodioritos. 

 Cortando todo esse complexo, afloram rochas ocorrem alcalinas intrusivas 

mesozóicas, tendo como exemplos o morro de São João, no município de Cananéia, 

e o Morrete, no município de Ilha Comprida (Anexo. 1). 

 Segundo Almeida & Carneiro (1998) várias causas provocaram a interrupção 

da Serra do Mar no litoral sul de São Paulo. Elas estão ligadas à abertura do vale do 

rio Ribeira de Iguape e à expansão de sua bacia pelo interior do Planalto Atlântico.  
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 O Alinhamento de Guapiara é uma estrutura alongada a NW que delimita o 

Arco de Ponta Grossa a NE. É uma faixa caracterizada por intenso físsuramento e 

falhamentos que deram acesso ao derrame basáltico durante o Cretáceo, à 

semelhança dos outros três grandes alinhamentos dos flancos do arco. O 

Fissuramento de Guapiara (Algarte 1972), Alinhamento Estrutural de Guapiara 

(Ferreira 1981) na verdade, é uma faixa que tem pelo menos 600 km de extensão, 

20 a 100 km de largura e chega ao litoral na região de Iguape. Certamente se 

prolonga na plataforma continental, onde ainda não foi reconhecido, por estar 

coberto por sedimentação cenozóica. Exibe falhamentos normais, dirigidos segundo 

as direções NW e NE. Segundo Almeida & Carneiro (1998) o Arco de Ponta Grossa 

foi ativo pelo menos desde o Triássico, mas teve seu maior soerguimento no 

Cretáceo Superior. No Neocomiano foi intensamente penetrado por enxame de 

diques de diabásio orientados para NW (Fig. 2). O arco pode ser considerado como  

o principal fator da abertura do vale do Rio Ribeira.Outros fatores, porém, poderiam 

ter atuado neste processo. 

 O Cinturão Granitóide Costeiro do Estado do Paraná continua no sul de São 

Paulo, onde também existem os granitos alcalinos e peralcalinos pós-orogênicos,  

que no Paraná sustentam a Serra do Mar. Formam as serras de Parateú e Mandira, 

nos limites com o Paraná, e morros isolados na costa, como em Iguape e nas ilhas 

do Cardoso e Bom Abrigo, intrusivos no Cinturão Granitóide Costeiro. Não 

apresentam, contudo, expressão que lhes permita manter a continuidade da Serra 

do Mar, como o fazem no Paraná. 

  Segundo Melo et al (1989) outra causa da abertura do vale do Rio Ribeira é a 

chegada à costa e, provavelmente com extensão até a plataforma continental, de 

metassedimentos de fácies xisto-verde a anfibolito do Complexo Turvo-Cajati. Além 

desses fatos, o baixo vale do rio Ribeira (que recebe o nome de rio Ribeira de 

Iguape) foi submetido a movimentos tectônicos durante o Terciário.  
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Figura 2- Principais feições deprimidas no gráben de Cananéia segundo Souza 

(1996) e a disposição aproximada do gráben de Sete Barras.Convenções: 1. 

Embasamento, 2. Cobertura quaternária, 3. Formação Pariqüera-Açu, 4. Cobertura 

de idade indefinida, 5. Corpos alcalinos, 6. Falha indefinida, 7 Falha definida, 8. 

Diques ( Fonte : Almeida & Carneiro 1998).  

 

 Segundo Almeida & Carneiro (1998) a Zona de Cisalhamento do Cubatão 

cruza a faixa do Alinhamento de Guapiara, onde se desenvolveu o gráben de Sete 

Barras (Melo et al 1989), com preenchimento por sedimentos continentais 

supostamente afossilíferos com espessura entre 110 e 200 m, determinada por 

sondagens elétricas verticais, indica que a base situa-se muito abaixo do nível do 

mar. Ele é limitado por falhas normais com direções NE e ENE. Melo et al. (1989) 

supõem que esses sedimentos tenham se depositado entre Eoceno e Oligoceno.  

 Por análise de estruturas, Melo et al. (1990) concluíram que o gráben resultou 

de esforços principais trativos orientados nas direções  E-W e WNW-ESE, de falhas 

normais que cortam o embasamento e que são semelhantes às encontradas nas 

bacias de São Paulo e às que orientam o rio Paraíba do Sul, todas de direção 
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predominantemente NE SW. Sugerem ter-se formado na mesma fase distensiva 

regional ocorrida no Paleógeno. 

 Movimentos de blocos ocorridos no Arco de Ponta Grossa, em tempo ainda 

não datado, teriam levado à acumulação, no vale do rio Ribeira de Iguape, da 

Formação Pariqüera-Açu. Ela é de origem continental e era considerada afossilífera, 

mas a possível correlação dessa unidade a depósitos semelhantes (formações 

Alexandra no Paraná, Rio Claro e Pindamonhangaba em São Paulo) e as idades de 

discordâncias na Bacia de Santos levaram Melo et al. (1990) a admitirem para ela 

idade meso-miocênica, mas Sundaram & Suguio (1985) teriam encontrado 

palinomorfos que confirmariam esta idade.  

  Mioto (1984) reconheceu sismicidade discreta na região, que seria incluída na 

denominou Zona Sismogênica de Cananéia ou de Paranaguá, de origem  

relacionada à atividade do Arco de Ponta Grossa. 

 Outro fator que pode ter sido preponderante na interrupção da Serra do Mar 

no sul de São Paulo, com a abertura do vale do rio Ribeira de Iguape foi a presença 

do gráben de Cananéia sob a planície costeira Cananéia-Iguape, recentemente 

admitida por Souza et al (1996). Dois perfis paralelos convenientemente localizados 

no mapa Bouguer (Souza 1995), permitiu o autor obter um modelo para a topografia 

do embasamento cristalino sob as Ilhas Comprida e de Cananéia (Fig. 3). 

Em cerca de metade sudoeste da Ilha Comprida e na Ilha de Cananéia o 

embasamento estaria deprimido até cerca de 500 m sob o nível do mar, fato que  

levou  o autor a admitir a presença de um gráben ou meio-gráben orientado para 

NE. No  início dos anos 60 do século passado o antigo I.G.G. (Instituto Geográfico e 

Geológico da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo) realizou duas 

sondagens na região, uma delas, na Ilha Comprida, perfurou 167 m de sedimentos 

continentais sem atingir o embasamento e a outra perfurada no continente, mais 

próximo a Iguape chegou ao embasamento com pouco mais de 40m, os 118 m 

inferiores da sondagem da Ilha Comprida são formados por sedimentos grossos, 

conglomerados e areias conglomeráticas, sotopostos a sedimentos marinhos e 

continentais da planície. Os dois perfis paralelos indicam uma inclinação dos blocos 

do embasamento para NW.  
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Figura 3 – Bloco –diagrama com as principais feições estruturais na planície costeira  

Cananéia-Iguape ( Fonte : Souza 1995) 
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4.3 Variações  de Níveis  do Mar  no  Quaternário  
 
 Ao longo do tempo geológico, a Terra tem registrados diversos momentos de 

subida e descida do nível do mar. Níveis marinhos acima do  atual, desenvolvidos 

durante o Quaternário, podem ser identificados através do reconhecimento de 

antigas linhas de costa (antigas praias, limites entre o continente e o oceano) muito 

claras na formação dos cordões litorâneos da Ilha Comprida. Estas são, na verdade, 

indicadoras da posição relativa do nível do mar ao longo do tempo geológico, 

resultantes de efeitos da glacioeustasia, tectonoeustasia e geodoeustasia. 

 
4.3.1 Glacioeustasia 

 
 A glacioeustasia refere-se às variações do nível relativo do mar devido aos 

fenômenos da glaciação, isto é, de natureza climática. Nos estádios glaciais (fase de 

expansão e espessamento das geleiras), ocorre retenção de grandes volumes de 

água sobre os continentes na forma de gelo e verifica-se descensão do nível relativo 

do mar. Contrariamente, nos estádios interglaciais (fase de retração e de 

adelgaçamento das geleiras), com diminuição dos volumes de água retidos sobre o 

continentes na forma de gelos, constata-se ascensão do nível relativo do mar. 

Embora estes fenômenos não ocorram  simultaneamente no mundo inteiro , como 

há interligação entre os vários oceanos , mais cedo ou mais tarde acabam  

estendendo-se  globalmente. 

 Segundo Suguio (1999), a origem das planícies costeiras do litoral brasileiro, 

onde em geral prevalecem condições de quiescência tectônica, pode ser atribuída 

mormente  à  glacioeustasia, que  corresponde às  variações do nível relativo do mar 

de natureza climática, isto é , ligadas aos  estádios  glaciais  e interglaciais  do 

Quaternário , principalmente  do  Hemisfério Norte, cujo efeito  atingiu  também  o 

Hemisfério Sul. 

 
4.3.2 Geoidoeustasia 

 Um outro fator de mudanças nas cotas das superfícies das águas do mar e,  

conseqüentemente de  alteração no nível relativo do mar é a geoidoeustasia. 

 Segundo Suguio (1999) a superfície oceânica ou geoidal não apresenta forma 

constante, mas varia conforme a distribuição da força gravitacional. Ocorrendo 

migrações e redistribuições de materiais do manto, em conseqüência de 
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modificações nas distribuições de sobrecarga sobre a superfície  terrestre,  como por 

exemplo , as alternâncias de estádios glaciais  e interglaciais  devem, naturalmente, 

surgir  reflexos  na forma do  geóide. 

 

4.3.3 Tectonoeustasia 

 
 Embora alguns fenômenos ligados à tectonoeustasia, isto é, variações dos 

níveis do mar por movimentos crustais,como a tectônica de placas apresentem 

também um caráter global, são bastante comuns os fenômenos tectonoeustáticos de 

alcances regional ou mesmo local que, na verdade, podem ser bem  mais evidentes 

que os efeitos globais. 
 Movimentos tectônicos, tanto horizontais como verticais, afetam a crosta 

terrestre por mecanismos de dinâmica interna, cujas escalas  temporais  de atuação  

variam desde geológicas  (muito longas) até  instrumentais (instantâneas), como  os 

movimentos sísmicos (Fig. 4) .  

 Os movimentos isostáticos são com freqüência incluídos entre os movimentos  

tectônicos , pois  também  resultam em deformações  verticais e/ou horizontais  da 

crosta terrestre e , além disso,  muitas vezes  são  difíceis de ser  discriminados .O 

nível do oceano em determinado local da costa, portanto é o produto  instantâneo  

de complexas  interações  entre  os níveis  das  superfícies  do oceano  e da terra  

emersa  adjacente.  
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Figura 4- Principais fatores que influem nas variações dos paleoníveis do mar e 

paleolinhas de costa durante o Quaternário, compreendendo  fatores  mundiais , 

regionais  e locais (Fonte: Martin et al. 1986 ). 

 

4.4 Indicadores de Níveis Relativos do Mar 
 
 Segundo Suguio (1999) numerosos estudos de margens continentais  

(planícies costeiras e plataformas continentais)  , em todo o mundo, têm mostrado 

indícios  de oscilações  de níveis   do mar  acima e  abaixo  do  atual durante o 

Quaternário . Essas oscilações têm sido caracterizadas por rupturas de pendentes 

dos fundos oceânicos e por terraços de construção marinha, formados durante 

paleoníveis do mar diferentes do atual no desenrolar dos processos transgressivos e 

regressivos. Em sua grande maioria, apresentam-se recobertas por sedimentos 

bioclásticos e siliciclásticos mais grossos que os adjacentes, bem como por 

concentrações de minerais pesados ou, ainda, por alinhamento de rochas  

paleopraiais. Os indicadores desses eventos holocênicos e, mais raramente 

pleistocênicos, podem ser agrupados em três diferentes tipos: geológicos, biológicos 

e pré-históricos.   
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4.4.1 Indicadores geológicos 

 Segundo Suguio (1999) entre  os indicadores  geológicos , podem ser  citados  

os terraços  de construção  marinha ( wave-built terraces) , os terraços  de abrasão  

marinha ( wave-cut terraces )  e as rochas  praiais.Os depósitos sedimentares 

marinhos, como os terraços de construção marinha, situados acima do  nível atual    

do mar e   formando   planícies  costeiras  ou  baixadas litorâneas , geralmente  são  

evidências  de paleoníveis  do mar acima do atual.  

 Os terraços de abrasão marinha representam superfícies sustentadas por 

rochas mais antigas do embasamento , que podem  ser  sedimentares ou cristalinas 

(ígneas ou metamórficas). De maneira análoga aos terraços de construção marinha, 

eles são originados pela energia das ondas que, inicialmente, dão origem aos 

entalhes  marinhos, que podem progredir para cavernas marinhas que , por colapso 

dos seus tetos, transformam-se em terraços de abrasão marinha.  

 As rochas praiais ou paleopraiais são compostas de arenitos ou 

conglomerados de paleopraias, em geral cimentados por carbonato de cálcio e 

contendo também teores variáveis de conchas de moluscos mais ou menos  

fragmentados  e outros  biodetritos . Existem tanto emersas, representativas de 

níveis acima do atual, como submersas, que são indicativas de níveis abaixo do 

atual. 

     

4.4.2 Indicadores biológicos 

 
 Segundo Suguio (1999) os indicadores biológicos são representados por  

restos  biogênicos ligados  às partes duras de animais  ou vegetais  marinhos  ou 

fósseis-traço diversos, encontrados nas vizinhanças do nível do mar atual. 

Idealmente, esses indicadores devem corresponder a restos de organismos sésseis, 

freqüentemente coloniais, de distribuição vertical bem  conhecida (Fig. 5). 

 Ao longo do litoral brasileiro, há evidências biológicas representadas por 

incrustações de vermetídeos (moluscos gastrópodes), ostras e corais além  de tocas 

de ouriço e tubos de morada de crustáceos  , situados  acima ou abaixo  da zona  de 

vida  atual  desses  organismos. Além disso, a maior parte desses indicadores 

fornece materiais carbonáticos de suas carapaças, datáveis pelo método de 

radiocarbono ou por outros métodos  geocronológicos ( U/ Th, etc) . 
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 Em muitos terraços de construção marinha holocênicos e pleistocênicos,  

existem tubos fósseis de crustáceo de gênero Callichirus descrito por Suguio & 

Martin, (1976) e Barreto et al. (2002).  

 Os paleomanguezais, representados por sedimentos com restos vegetais  de 

gêneros de  plantas  típicas  desses  ambientes (Rhizophora, Laguncularia, 

Avicennia ) e eventuais  restos de conchas  de moluscos do gênero Ostrea, podem 

ser  relacionados às zonas intermarés de paleoestuários. Em muitos 

paleomanguezais, podem ser reconhecidas duas zonas diferenciadas, a superior 

rica em fragmentos vegetais e a inferior  formada por  substrato  lamoso com poucos 

restos vegetais.  

 
Figura 5- Zonação biológica de animais sésseis e de vegetais, que vivem  no costão 

rochoso do Nordeste brasileiro, exemplificado pelo caso de Gaibu, PE (Fonte : 

Laborel, 1979). 
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4.4.3 Indicadores pré-históricos 

 
 Na costa brasileira, os únicos indicadores pré-históricos úteis nos estudos de 

paleoníveis do mar ou de paleolinhas de costa são os sambaquis, que se situam  

sobre  substratos  de composições  e idades diversas (Fig.6). Em geral os 

sambaquis fornecem somente informações sobre as posições-limite de paleolinhas 

de costa, sendo empregados dois postulados fundamentais.O primeiro admite que 

os sambaquis muito afastados da linha de costa atual (20 a 30 km ou mais) 

sugeririam períodos de paleoníveis do mar mais  altos que o atual , quando  as  

paleolinhas  de  costa e, portanto , os efeitos da oceanicidade  penetraram  

continente adentro. O segundo assume que, no início de sua construção, o substrato 

encontrava-se emerso, isto é, acima do nível de maré alta da época, fato  que é 

sugerido pela ausência  de fenômenos de dissolução e/ou cimentação  das conchas 

de moluscos. 

 
Figura 6.- Tipos distintos de substratos, com composições  e idades diferentes , de 

sambaquis (tipos I a IV) das costas sul e sudeste brasileiras : I = terraço marinho 

pleistocênico; II = terraços  marinho ou lagunar; III depósito de paleomangue 

holocênico e IV = embasamento cristalino  pré-cambriano (Fonte: Fairbridge,1976, 

modificado )  
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 Os paleoníveis do mar acima do atual na formação da Ilha Comprida ficam 

muito evidentes quando analisados através dos indicadores geológicos, biológicos e 

pré-históricos. A planície de cordões litorâneos emersos em toda e extensão da ilha 

mostra a ação de paleoníveis do mar acima do atual. Outro fator em destaque na 

ilha são alguns sambaquis, situados a deferentes distâncias da praia atual 

(Tab.1:p.54). 

 

4.5 Paleoníveis do Mar Abaixo do Atual Após o  U.M.G. (Último Máximo Glacial)  
 
 Segundo Corrêa (1990), seria possível reconhecer pelo menos três fases, 

mais ou menos bem definidas, na evolução paleogeográfica das plataformas 

continentais das costas  sul  e sudeste brasileiras após o U. M. G. 

a) Fase de 17.500 a 16.000 anos A.P. - Há aproximadamente 17.500 anos A.P., o 

paleonível do mar situava-se 120 a 130 m abaixo do atual. Portanto, praticamente 

toda a plataforma continental atual estava emersa e submetida à oxidação e à 

erosão  subaéreas intensas . Essa superfície, originalmente plana por deposição, foi 

dissecada por profundos vales fluviais, que hoje se encontram parcialmente  

preenchidos,  mas   podem ser  reconhecidos através de sondagens ou perfilagens 

geofísicas nas planícies  costeiras  e sobre mapas batimétricos em áreas 

submersas. 

b) Fase de 16.000 a 11.000 anos A.P. – Essa fase é representada por areias 

lamosas de ambiente pré-litorâneo, com freqüência situadas na base de  seqüências  

transgressivas. Elas estão localizadas entre as plataformas continentais média e 

externa e  recobrindo a superfície erosiva  desenvolvida  sobre os depósitos  

subjacentes. 

c) Fase de 11.000 a 6.500 anos A.P.- À medida que o processo transgressivo  

continuava  e a paleolinha de costa  deslocava-se  para oeste , os sedimentos  finos  

foram  recobrindo  as areias  transgressivas  das plataformas  continentais externa e 

média.  

 As plataformas continentais das regiões sul  e sudeste brasileiras são as mais 

detalhadamente  estudadas até o momento , de toda a costa brasileira em termos de  

paleoníveis  do mar abaixo do atual.  
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4.6 Paleoníveis  do Mar Acima do Atual no Quaternário 
 

4.6.1 Paleoníveis   mais  alto  antes  de 123.000 anos A.P. 

 

  Segundo Suguio (1999), distribuídos através das planícies costeiras dos 

estados de Santa Catarina, Paraná e sul de São Paulo (Cananéia-Iguape) existem 

vestígios de terraços arenosos e cascalhosos com mais de 13 m de altura acima do 

nível do mar atual, de possível origem marinha, atribuíveis à Transgressão Antiga. 

Segundo Martin et al. (1988), este terraço  poderia ser correlacionável ao sistema de 

ilhas barreira – lagunas II do Rio Grande do Sul (Fig. 7), onde são encontrados  

registros mais completos desses eventos. 

 
4.6.2 Paleoníveis relativos do mar mais altos   há  123.000 anos A.P. 

 
 A Transgressão Antiga, acima referida, foi seguida por um novo evento 

transgressivo mundialmente reconhecido, quando o nível relativo do mar em grande 

parte da costa brasileira (nordeste, oriental, sudeste e sul) esteve 8 ± 2 m acima do 

atual. Este episódio é conhecido no Estado de São Paulo como Transgressão 

Cananeiense . 

 Os registros deste paleonível do mar mais alto são essencialmente 

compostos por terraços arenosos que ocorrem, pelo menos, desde os estados do 

Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Os seus topos chegam 8 ± 2 m acima 

do atual nível de maré alta. Acham-se situados em posições mais internas, em 

relação às holocênicas nas planícies costeiras. São freqüentemente representadas 

por areias finas mais ou menos lixiviadas, que podem gradar para areias 

acastanhadas a pretas impregnadas de ácidos orgânicos (húmicos e fúlvicos) e 

eventualmente algum hidróxido de ferro, em geral originados dos horizontes 

superiores. As estruturas sedimentares acham-se, muitas vezes, obliteradas por 

processos pedogenéticos ou por bioturbações (fitoturbações e zooturbações).   

 

4.6.3 Paleoníveis  relativos  do mar mais altos  no Holoceno 

 
 Segundo Suguio (1999) a última fase transgressiva, conhecida como 

Transgressão Santista, iniciou-se há cerca de 17.500 anos AP. Relativamente 
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poucas   datações são, até o momento, disponíveis entre 6.500 a 7.000 anos AP. 

 Entretanto, os últimos 6.500 anos desta transgressão são muito melhor 

conhecidos, através de  várias evidências geológicas, biológicas e pré-históricas na 

porção central da costa brasileira, onde foram realizadas mais de 700 datações 

geocronológicas por 14C (Suguio et al. 1985; Martin et al., 1996). Esta transgressão  

foi, muitas vezes, referida na literatura geológica brasileira como Transgressão 

Flandriana, aliás  erroneamente, pois nos chamados Países Baixos ( Flandres) o 

nível do mar teve comportamento bem diferente do Brasil, neste intervalo de tempo. 

Na planície costeira do Rio Grande do Sul é referida ao sistema de ilhas barreira – 

lagunas IV (Fig. 6).Constituem terraços de construção marinha situados nas porções 

externas dos de idades pleistocênicas, 

 Na superfície desses terraços são encontradas cristas praiais bem 

preservadas, em contraste com o que ocorre nos terraços pleistocênicos. As 

estruturas sedimentares são bem preservadas e são representadas por 

estratificações características das faces praiais representadas por estratificações 

cruzadas espinhas-de-peixe e de ângulo baixo.  

 

 
Figura 7- Quatro sistemas de ilhas -barreira registrados na planície costeira do Rio 
Grande do Sul, testemunhando fases de ascensão  do nível relativo do mar acima  
do atual  do Quaternário   (Fonte :Villwock et al. 1986, modificado por Suguio,2003). 
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4.7 Ilha Comprida no Contexto Geográfico e Geológico da Planície  Cananéia - 
Iguape  
 

Segundo Suguio & Martin (1978a) a planície costeira de Cananéia – Iguape  

exibe a forma de um  vasto crescente  com quase  40x130km, delimitado a NE e SW 

por pontões  de embasamento cristalino que  avançam oceano adentro, perfazendo 

uma superfície de quase 2.500 km2 (Fig. 8) . 

Segundo os relatórios da Geobrás (1966), o embasamento cristalino de idade 

pré-cambriana, é predominantemente de origem metamórfica e pertence ao Grupo 

Açungui. As rochas mais representativas são filitos, quartzitos e xistos além de 

outros tipos de rochas, tais como adamelitos, granodioritos, anfibolitos, etc. 

Atravessando todas essas rochas, afloram rochas alcalinas intrusivas do Morro de 

São João (Ilha de Cananéia) e Morrete (Ilha Comprida). 

A Ilha do Cardoso ocupa a posição mais meridional da área, sendo composta  

essencialmente por rochas pré-cambrianas (Petri & Fúlfaro, 1970) , e os sedimentos 

quaternários estão restritos e localizados  nas suas bordas junto à  linha de costa  

atua  ou ao longo do Canal  de Ararapira, feição que a separa do continente. 

Na Ilha de Cananéia, além do Morro de São João com 120m de altitude e 

aproximadamente 82Ma. de idade (Amaral et al.,1967), ocorre um afloramento  de 

rocha cristalina granítica , pré-cambriana  na ponta da Aroeira e  o restante é 

constituído por sedimentos quaternários.  

A Ilha Comprida, onde o Morrete de 40m de altitude é o único destaque na 

paisagem essencialmente arenosa, exibe em geral cotas de apenas alguns metros  

e possui larguras  entre  3 a 5 km  e comprimento de cerca de  70km (Fig.7). 

Segundo Suguio et al. (1987), o Morrete ocorre em continuidade ao Morro de São 

João, interligados  que se acham  através  da  “Laje do Argolão”.  

Suguio & Martin (1978a) caracterizaram a Ilha Comprida como uma ilha-

barreira quaternária , separada do continente  por um canal estuarino   denominado 

“Mar Pequeno”  que , rumo ao sul, subdivide-se formando os “mares” “de Cubatão”  

e “de Cananéia”, separados pela Ilha de Cananéia.   
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Figura 8- Ilha Comprida em foto de satélite, estendendo-se de NE-SW, com cerca de 

70 km de comprimento (Fonte: www.Google earth.com).  

 

A quarta ilha, denominada de Iguape, é artificial, pois foi originada pela 

escavação  em  1832 de um canal  de ligação  entre o “Mar” Pequeno e o rio  Ribeira 

de Iguape,  que recebeu a denominação de  Valo Grande. 

Essas quatro ilhas são separadas entre si por sistemas de canais  lagunares  

que se comunicam com o oceano  por  desembocaduras denominadas, do sul para 

o norte, de Cananéia, Icapara e Ribeira de Iguape. O Rio Ribeira de Iguape é o 

único a apresentar  influência continental até bem próximo à foz,  que desempenhou 

papel muito importante nos  processos evolutivos da área durante o Quaternário.   

Segundo Suguio (1999), a margem continental brasileira entre Torres e Chuí, 

no litoral do Rio Grande do Sul, esteve tectonicamente estável no Período 

Quaternário e submetida em épocas mais recentes somente a movimentos 

epirogênicos (movimentos ascensionais verticais) bastante suaves. Desta maneira, 

as peculiaridades fisiográficas são unicamente atribuíveis aos fenômenos  

deposicionais  e erosivos , que resultam  dos últimos  eventos  transgressivos 

(avanço do mar continente adentro) e regressivos (recuo do mar  costa afora), 

posteriormente ao UMG (Último Máximo Glacial). Conforme atestam os estudos 

feitos  no litoral do Rio Grande do Sul, estes mesmos eventos explicam a  formação 

das feições  atuais  encontradas no  litoral sul paulista,  em especial na região de 

Cananéia –Iguape (Fig. 9). 
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Figura 9-. Esboço geológico da planície costeira Cananéia – Iguape (Fonte: Martin & 

Suguio, 1978 b).  
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4.8 Evolução Geológica da Ilha Comprida 

 
 Antes de discutir sobre a evolução geológica da Ilha Comprida faz se 

necessário definir, o que são planícies costeiras? Segundo Suguio (1992) as 

planícies costeiras são superfícies geomorfológicas deposicionais de baixo 

gradiente, formadas por sedimentação predominantemente subquosa em áreas que 

margeiam  corpos de água  de grandes dimensões como o mar ou oceano. 

 Representam faixas de terrenos recentemente (em termos geológicos) 

emersos e compostos por sedimentos marinhos, continentais, fluviomarinhos, 

lagunares, paludiais etc, em geral de idade quaternária. 

 As planícies costeiras são geralmente compostas por séries de cristas praiais 

(cordões litorâneos ou cordões arenosos), mais ou menos paralelas entre si  e 

formadas  predominantemente por areias (Fig.10) e resultam  de progradação 

costeira (ou costa de avanço) por sedimentação acompanhada ou não por 

abaixamento do nível relativo do mar (Valentin,1952).  

 
Figura 10- Vistas tridimensional (bloco-diagrama) (a) e bidimensional (em perfil)  (b) 

de uma costa de progradação ,  composta por  sucessivos  alinhamentos de cristas 

praiais (cordões litorâneos ou cordões arenosos) em  linha costeira regressiva  

(Fonte: Valentin,1952) 
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  Nas superfícies conhecidas em geral pela designação imprecisa de “planícies 

de restinga”, alinhamentos das cristas praiais são separadas entre si por superfícies  

de truncamento, possivelmente correspondentes a fases de mudanças  nos sentidos 

de incidência  da ondas , pois essas feições  são essencialmente  ligadas às  ondas 

marinhas.  As planícies costeiras são relativamente comuns no litoral brasileiro e a 

de Cananéia-Iguape (SP) representa um exemplo muito interessante.  

 Há  cerca de 5.500 anos A.P, correspondente à  culminação da Transgressão 

Santista na área representada pela atual Ilha Comprida só existia o Morrete (40m) e 

a parte emersa da Formação  Cananéia. A porção sul desta formação estava 

submersa após erosão causada pela transgressão supracitada. Entre 5.500 e 3.000 

anos a Ilha Comprida passou por uma fase de alongamento de SW para NE, quando 

a deriva litorânea de areias foi à causa essencial de crescimento da ilha. Após 3.500 

anos até hoje a Ilha Comprida experimentou uma fase de alargamento que ocorreu 

concomitantemente à descida do nível relativo do mar, até chegar ao nível atual 

(Fig.11). 

 
Figura 11- Esquema evolutivo da Ilha Comprida durante o Holoceno (Fonte: Martin & 

Suguio, 1978 a), quando  passou  por  uma fase de alongamento seguida por etapa  

de alargamento. 
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Segundo Suguio & Martin (1978 a) o transporte de areias ao longo de uma 

praia é causado principalmente por correntes longitudinais geradas pelas ondas e 

este fenômeno é acompanhado por liberação de grande quantidade de energia que, 

em parte, é gasta para gerar correntes de deriva litorânea. Obviamente, este 

mecanismo é ativo somente quando as frentes de trens de onda aproximam-se 

obliquamente à praia, como ocorreu durante o alongamento  da Ilha Comprida.  

 
4.8.1 Contextualização  geológica e geomorfológica  

 
 A caracterização geomorfológica da Ilha Comprida conduz ao reconhecimento  

das seguintes  unidades principais: 

 

 a) Terraços  marinhos pleistocênicos ( parcialmente erodidos); 

 b) Terraços  marinhos  holocênicos e áreas de acreção atual; 

 c) Campos de dunas fósseis ; e  

 d) Morrete. 

 

a) Terraços marinhos pleistocênicos (parcialmente erodido) Suguio & Petri (1973) 

propuseram a denominação Formação Cananéia aos sedimentos que  constituem  

esses terraços marinhos  pleistocênicos. Segundo Suguio & Martin (1978b), este 

terraço constituiria a metade interna do terço sul da ilha, onde em parte teria  sido  

rebaixada por erosão durante a Transgressão Santista. 

 Esta unidade litoestratigráfica, que é constituída essencialmente por arenitos  

finos a muito finos e  bem  selecionados de ambiente marinho raso (nerítico) foi  

também  reconhecida em sondagem do I.G.G. (167 m de profundidade final), 

executada no lado  oceânico  da Ilha  Comprida segundo  Suguio & Petri (op. cit.). 

Esta areia apresenta típicas estruturas sedimentares de ambientes praiais e  

marinhos rasos, como  estratificações cruzadas de ângulo  baixo, além  de 

bioturbações do tipo domícnia ( tubos  de morada), atribuíveis  a crustáceos , ainda  

viventes no  litoral  paulista  do gênero Callichirus   (Suguio & Martin , 1976). 

 Datações por radiocarbono, realizadas em restos orgânicos vegetais 

coletados na Ilha de Cananéia, adjacente à Ilha Comprida, permitiram  determinar a 

idade mínima desta formação , que seria  de 30 mil anos A. P. 

 Por correlação cronológica com depósitos encontrados  no  Estado da Bahia, 

datados por restos de corais  hermatípicos encontrados  em Olivença (BA) por  
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Bernat et al. (1983)  pelo método Io/U, seria também admitida para a Formação 

Cananéia, idade máxima de cerca de 120 mil anos A. P. Esta idade corresponde  ao  

Estádio Interglacial Sangamoniano  da América do Norte, quando na região  de 

Cananéia- Iguape (SP) o paleonível marinho teria  estado 8±2 m acima  do atual. 

Recentemente Suguio et al. (2003) tiveram ocasião de confirmar a idade do 

Pleistoceno superior para a Formação Cananéia, aflorante na Ilha Comprida, através 

de datações pelo método de termoluminescência (T L). 

 Este terraço marinho exibe localmente alinhamentos de cordões litorâneos. 

Entretanto, eles são muito pouco evidentes sobre fotos aéreas e praticamente 

imperceptíveis no campo, pois, devido ao tempo decorrido após a sua formação.(120 

mil anos) e também devido à erosão, foram obliterados por processos epigenéticos 

(ou secundários). 

 

b) Terraços  marinhos   holocênicos     e áreas de      acreção atual -  Esta 

unidade  geomorfológica  constitui a Formação  Santos de Suguio & Martin (1978 

a,b) , que foi  renomeada mais tarde pelos  mesmos autores passando a chamar-se 

Formação Ilha Comprida ( Suguio & Martin , 1994). 

 Esta unidade litoestratigráfica foi acrescida à Ilha Comprida em duas etapas já 

expostas no  item  4.8,  durante a Transgressão  Santista. As areias  que constituem  

este terraço marinho foram originadas principalmente do retrabalhamento da 

Formação Cananéia, relacionada à Transgressão Cananeiense. 

 Na primeira fase, entre  cerca de 5.500  a 3.500 anos  A. P. , correntes de 

deriva litorânea  geradas por incidência oblíqua  das ondas resultantes, teriam 

gerado essas correntes costeiras. Então, a Ilha Comprida  teria sofrido acreção  

longitudinal através de esporão  arenoso ancorado no terraço pleistocênico 

supracitado  que , por sua vez , achava-se  ancorado em Morrete. 

 A seqüência  de progradação deste esporão  é demarcada  pela sucessão  de 

cordões  recurvados, que se desenvolvem até  a região  do Morro de Icapara, rumo  

ao  nordeste. 

 Nos últimos 3.500 anos  ocorreu  acreção  lateral , por  sucessão de cordões 

litorâneos  paralelos  entre si, com  cristas cada vez mais baixas, que acompanham  

uma  fase  de rebaixamento  do paleonível  do mar até  os dias  atuais. 
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 Esta porção, bem como os cordões litorâneos da primeira fase sofreram  

retrabalhamentos superficiais eólicos, principalmente na  metade  nordeste da Ilha 

Comprida. 

 Sobre o terraço marinho holocênico, principalmente onde o retrabalhamento  

eólico não  foi muito acentuado, os alinhamentos das cristas praiais ou cordões 

litorâneos acham-se  nitidamente demarcados sobre  as fotos aéreas, embora sejam  

também  pouco conspícuas no  campo  em conseqüência  do relevo  muito suave. 

 Esta unidade é também constituída de areias finas a muito finas, para  as 

quais  Suguio & Martin (1978 a, b) obtiveram  numerosas idades ao radiocarbono, 

que permitiram  relacioná-la geneticamente à Transgressão  Santista, que atingiu a 

culminação  de 3 a 5 m acima  do atual por volta de 5.500 anos A. P.  

 Além disso, processos subatuais de erosão e sedimentação, naturais ou 

exacerbados por ação antrópica , têm  ocorrido no mínimo desde meados  do século 

XVIII. Nascimento Júnior (2006) executou recentemente um estudo integrado de 

registros históricos, de mudanças  ocorridas em mais de 130 anos, na extremidade 

nordeste da Ilha Comprida (Figs. 12 e 13).  

 Segundo o autor as mudanças de configuração  da Ilha Comprida , mostradas 

nas figuras abaixo , representam  a avaliação  integrada de mais  de 130 anos  de 

registros  ocorridos  na extremidade nordeste desta ilha. Além da  tendência  de 

migração  do Canal  de Icapara para o nordeste, destacam-se também : (a) 

acentuado alargamento do Canal de Valo grande, que passou de 4 m iniciais em 

1827 para 212m  em 1956; (b) grande variação  de largura na  extremidade  

nordeste da Ilha  Comprida , destacando-se a área do atual  campo  de dunas 

ativas; (c) existência  intermitente de um  embaíamento lagunar , de direção  NW-

SE, ao sul  do Morro de Icapara e (d)  surgimento  (1938- 1943) e desaparecimento 

(1991 – 2000) de um  esporão  arenoso ancorado na Ilha Comprida.   
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Figura 12 - Registro  histórico  de mudanças ocorridas  no  extremo  nordeste da Ilha 

Comprida , entre o final do século XVIII (1776-1800?) e o ano de 1943.Compilado de 

Geobrás (1966) e Teles (1997) por Nascimento Júnior (2006).  
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Figura 13-  Registro histórico  de mudanças  ocorridas no  extremo  nordeste da Ilha 
comprida , entre o ano de 1953 e o ano 2000.Compilado de Geobrás (1997) e Teles 
(1997) por Nascimento Júnior (2006). 
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C) Campos de dunas fósseis-na Ilha Comprida desenvolve-se  provavelmente  o 

mais conspícuo campo  de dunas  litorâneas  ou costeiras, em grande  inativas 

(vegetadas)  e localmente  ativas  (não-vegetadas) , do Estado de São Paulo. A 

importância da fixação  de areias  eólicas na geração  da primeiras formas  de dunas 

foi  reconhecida, no litoral  paulista, por  Hueck (1955) em duas associações  

vegetais  principais : a de Iresine portulacoides  e a de Spartina ciliata  . Segundo 

este autor, a primeira  associação  destaca-se  nas partes  da praia mais próximas  

ao mar  e com  freqüentes incursões aquosas, pela sua resistência às altas  

salinidades. A segunda associação destaca-se mais para o interior, pela sua 

adaptação às condições mais secas e mais quentes (até 60ºC durante dias 

ensolarados na superfície arenosa). 

 Segundo Suguio et al. (1999), estas dunas teriam sido formadas 

provavelmente por retrabalhamento eólico de cristas praiais. Através de datações 

por termoluminescência (T L), esses autores definiram as atividades eólicas mais  

importantes da ilha como holocênicas . Foram reconhecidas duas fases principais: 

uma anterior ao estágio de culminação do nível relativo do mar holocênico em 

aproximadamente 5.500 anos A. P. e outra após a nova fase de elevação do nível  

do mar , admitida em aproximadamente  3.500 anos A. P. Baseados  nessas 

datações , os autores  identificaram  uma tendência de aceleração  na velocidade de 

crescimento da ilha nos últimos 3.000 a 2.000 anos. 

  Nascimento Júnior (2006) realizou recentemente um estudo sedimentológico 

do sistema praia – duna frontal da Ilha Comprida que, segundo o autor, teria  

permitido  estabelecer  um modelo  morfodinâmico para a evolução  desta ilha. 

Segundo este modelo a fase final de evolução da ilha é atribuída, tanto à superação  

do obstáculo ao crescimento longitudinal exercido pelo Morro de Icapara, quanto ao 

incremento  de carga  sedimentar  na desembocadura   de Icapara , induzidos  pela  

abertura  do Valo Grande  e pela erosão da Ilha de Iguape ao norte do Morro de 

Icapara.  . 

 Excetuando o Morrete com 42 m, que constitui um corpo intrusivo em 

continuidade ao Morro de São João na Ilha de Cananéia (Suguio et al, 1987), a 

dunas representam as feições deposicionais mais altas da Ilha Comprida, pois no 

setor S-SW atingem em média 8 a 9 m, onde a cobertura vegetal é também a mais  

densa. Como já foi enfatizado por autores prévios, a vegetação representa  
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importante papel  como agente de fixação  das areias  eólicas , pois  inibe a  ação 

transportadora  de ventos (Fig.14). 

                 
Figura 14 – Dunas na Ilha Comprida identificando a vegetação como agente fixador 

das dunas (Fonte: www. Ilhacomprida.org/fauna).  

 
d) Morrete- Este morro de rocha alcalina (quartzo - sienito), ou nordmarkito (na 

designação antiga de Barcelos, 1975), ocorre no extremo sul da Ilha Comprida . Este 

morro desempenhou um importante papel na preservação da Formação Cananéia, 

nesta parte da ilha, bem como na história da sedimentação holocênica da Ilha 

Comprida.  

 

 4.9 Fragilidade  Geoambiental da Ilha Comprida  
 
  As regiões litorâneas representam locais  com intenso intercâmbio de energia  

e matéria na  superfície  terrestre. Deste modo, elas mantêm-se  em condições  de 

equilíbrio dinâmico e não de equilíbrio estático, que pode ser rompido por 

interferência de fenômenos naturais e/ou antrópicos que, por vezes, podem  produzir  

conseqüências catastróficas com  perdas materiais   até  de vidas  humanas. Essas 
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áreas  são  muito suscetíveis  e podem  se afetadas  em diversas escalas  temporais  

e espaciais e sofrem transformações , que podem ou não  ser reversíveis  em escala  

de tempo de existência  humana na  Terra. 

 Além disso, as regiões litorâneas comportam um dos mais ricos e mais 

importantes ecossistemas naturais, de cuja preservação dependem os ciclos vitais 

de inúmeros animais e vegetais. Entre alguns dos ecossistemas costeiros  naturais  

podem  se mencionados os manguezais, as praias e as dunas eólicas fósseis. O 

rápido incremento da população humana na Terra, que hoje atinge cerca de 6,5 

bilhões de habitantes, está  introduzindo  impactos  e produzindo  degradações. 

 Schaeffer –Novelli & Cintron – Molero (1999), por exemplo, discutiram 

aspectos  da ecologia  histórica dos  manguezais brasileiros. Desde muito antes da 

descoberta do Brasil, isto é, há mais de 5.000 anos A. P, os manguezais já existiam 

e constituíam importante fonte de recursos naturais, principalmente alimentares, 

para o homem de sambaqui. Porém, após a descoberta do Brasil pelos portugueses,  

durante os últimos 500 anos ,os manguezais  passaram  a fornecer  madeiras  para 

lenha, produção  de carvão e extração de tanino, além de servir  de sítios de pesca e 

de coleta de moluscos e crustáceos, ao lado  da produção de sal. Hoje  em dia  são  

relativamente freqüentes as áreas de manguezais , ao longo do litoral brasileiro, 

onde são feitos aterros  para serem ocupados por bairros  residenciais , sistemas  

viários e “ outras benfeitorias” além de sítios para carcinicultura (criação de 

camarões) ,entretanto o desenvolvimento  sustentável , com inteira garantia  de 

conservação  das regiões  litorâneas , nunca deveria  se implementado  ignorando-

se a importância  ecológica dos manguezais. Para isso , tornam-se  necessários  

melhores  conhecimentos  sobre a  ecologia , bem como sobre  as diversidades  

biológica  e  funcional  deste  ecossistema.  Portanto, segundo Schaeffer – Novelli 

& Cintron – Molero (1999), as perspectivas históricas estão a indicar a urgente 

necessidade de conservação, manejo e restauração dos manguezais,  

principalmente daqueles situados nas proximidades  de grandes  centros  urbanos, 

como Rio de Janeiro  e Vitória,onde se encontram  seriamente  degradados e,  desta 

maneira , até  ameaçados de extinção. 

 Na Ilha Comprida os manguezais ocupam os canais lagunares à retaguarda 

da Ilha Comprida e acham-se relativamente conservados, principalmente  em função  

da densidade  populacional  ainda baixa. 
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 Porém, as praias da Ilha Comprida são as mais longas e mais expostas às 

ondas do mar aberto do litoral paulista. A erosão praial é um dos fenômenos mais 

impressionantes entre os processos costeiros, que acabou transformando –se  em 

um problema emergencial  na maioria  das áreas costeiras  do mundo , inclusive  em 

vários  trechos  do litoral brasileiro , como  em Olinda e Paulista, ao norte de Recife 

(PE) e , mesmo nesta cidade na Praia da Boa Viagem  ou , ainda , em Caiobá (PR). 

 Segundo Bird (1985), mais de 70% das costas arenosas do mundo  exibiram 

tendência  erosiva  nas últimas  décadas, menos de 10%  apresentam  progradação  

e 20 a 30% mostraram-se  mais  ou menos  estáveis  ou sofreram  transformações  

quase  imperceptíveis  no mesmo  período  de tempo. 

 Esta tendência à erosão das praias arenosas, nos dias de hoje, tem sido 

discutida por numerosos pesquisadores e a maioria deles tem admitido que a subida 

do nível  relativo do mar em curso seria  a causa mais importante do fenômeno. 

 Bruun & Schwatz (1985) estimaram que, conforme a região considerada, a 

ascensão do nível relativo do mar estaria contribuindo  com 10 a 100% na erosão  

praial. Esses autores apresentaram a seguinte lista de sete fatores, que seriam  mais 

atuantes , na erosão de praia : 

a) efeitos de impacto causado  pela  ocupação  humana através  da 

construção  de estruturas  artificiais (atracadouros , molhes e 

quebramares) ,  mineração de areia de praia , dragagem  em  zona  

costa afora , construção  de barragens  em rios (efeito – 

represamento);  

b) perda  de sedimentos para  zonas  costa afora (para  plataforma 

continental), para costa adentro (para dunas  eólicas) ou  por  deriva  

litorânea ao longo  da costa e por  desgaste devido  ao atrito  dos grãos  

entre si; 

c) redução no suprimento  sedimentar  originário  do fundo oceânico 

adjacente por subida do nível  relativo do mar; 

d) redução no suprimento  sedimentar  devida à desaceleração  da 

erosão de falésias  marinhas por  diversas causas; 

e) intensificação  da “ tempestuosidade”  (storminess)  na  área  costeira  

ou mudança no ângulo de incidência  das ondas  por modificações  na 

circulação  atmosférica ; 
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f) aumento do grau  de saturação  em água das praias devido à subida 

do lençol  freático ou pelo  incremento  da pluviosidade; e 

g) subida  do nível relativo do mar . 

 

 Segundo Suguio (2003), não é nada fácil determinar com precisão os papéis  

desempenhados  por cada  um dos fatores  no balanço  sedimentar  de uma praia. 

 Estudos regionais em amplas áreas são necessários para melhor 

compreensão das contribuições relativas dos diferentes processos, ao longo da 

costa, para mitigar os  efeitos da erosão e promover a conservação  de praias em 

um programa  de gerenciamento costeiro. 

 As dunas eólicas  fósseis, parcialmente ativas , da  Ilha Comprida  são 

também  as mais  representativas do  litoral paulista. A importância  da fixação  de 

areias  eólicas  na geração  de formas pioneiras de dunas  foi  reconhecida  por 

Hueck (1955) no litoral  paulista, como  já  foi mencionado  anteriormente. O uso e 

ocupação da Ilha Comprida pela expansão da cidade homônima certamente 

implicará na retirada desta vegetação. Isto deverá promover a reativação dos 

processos de transformação eólica da areias, que exibem uma granulometria muito 

favorável a este tipo de retrabalhamento. 

 A fragilidade da Ilha Comprida pode ser demonstrada pela efemeridade de 

algumas feições sedimentares, como  do esporão  no extremo nordeste. Esta feição 

, segundo Nascimento Júnior (2006) teria  sido  erodida após  aquela  data , por 

mudanças  na dinâmica  de sedimentação , conforme  testemunham  ruínas  de 

casas  destruídas, hoje  situadas  em plena  face praial. (Fig.15) 

 Tessler & Furtado (1983) descreveram essas feições de assoreamento 

instáveis na Ilha Comprida, não  somente na  extremidade  norte , como  também  na 

extremidade  sul  desta ilha. 

 Aparentemente, esses fenômenos parecem ter sido intensificados, 

principalmente na extremidade norte, após a construção do Valo Grande em 1827. 

 Mesmo em países como o Japão, onde a exigüidade de espaço  territorial  é 

crucial , áreas  de sedimentação recente como da Ilha Comprida , que  são 

predominantemente  holocênicas,  são  evitadas  para ocupações  mais  duradouras  

como  de implantação de uma cidade.  
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 Figura 15- Erosão próxima ao extremo nordeste na praia da Ilha Comprida ( 

distância  59 km no sentido SW – NE na zona  correspondente  à antiga projeção  

costeira), evidenciada pela presença de construções  destruídas sobre  a face  da 

praia. Fonte: Nascimento  Junior (2006) .  

 

 A fragilidade geoambiental da Ilha Comprida está relacionada a muitos 

fatores, cujas causas remontam a sua origem. Entre alguns desses fatores tem-se, 

por exemplo, a sua  formação  ligada  à ilha-barreira de composição  essencialmente  

arenosa  fina  e muito  fina e, portanto , extremamente suscetível à erosão , tanto  

aquosa  como eólica. 
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 Outro fator á a escassez de recursos hídricos ligado à água subterrânea, que 

se limita à água pluvial acumulada em depósitos arenosos marinhos e eólicos. 

Finalmente, os manguezais, as dunas eólicas e os sítios arqueológicos 

representados pelos sambaquis, embora protegidos por lei ficam expostos à 

degradação constante e cada vez mais crescente pelo contingente populacional  

invasor. 

  Principalmente durante feriados prolongados e férias escolares, tanto a 

capacidade de suporte da infra-estrutura sanitária, bem como as degradações de 

áreas protegidas são inevitáveis.  
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 5. ASPECTOS DO CLIMA E DA VEGETAÇÃO 
 
5.1 Generalidades 
 
 O clima predominante no baixo vale do Rio Ribeira de Iguape é do tipo Cfa  

(Subtropical úmido com verão quente) na classificação de Köppen. A umidade 

relativa média do ar é sempre superior a 80% e praticamente inexiste estação seca 

bem definida. 

 A região de Cananéia - Iguape, onde se localiza a Ilha Comprida, é uma das 

mais preservadas em relação à Mata Atlântica, embora já seja talvez 

predominantemente secundária, quando comparada com outras regiões do litoral 

brasileiro. 

 A Ilha Comprida, que constitui tema deste estudo, é recoberta principalmente 

pela vegetação de restinga e, na porção interna junto aos “mares” (canais lagunares) 

Pequeno e de Cananéia, por vegetação de manguezais. 

 

5.2 Aspectos  Climáticos  
 

 A região da Ilha Comprida situa-se na ZCAS (Zona de Convergência do 

Atlântico  Sul) , constituído  por um  cinturão  de  nebulosidade  semipermanente de 

direção  nordeste – sudeste,  que supera  áreas  com influências de massas  de ar  

equatoriais e  tropicais  ao norte e tropicais  e polares ao sul ( Satyamurti et al ., 

1998) . Este cinturão estabelece o limite de maior avanço para o norte das frentes 

frias, que são zonas instáveis de baixa pressão formadas no encontro de massas de 

ar tropicais e polares. A massa de ar tropical atlântica é formada nas águas 

aquecidas do Oceano Atlântico Sul, a partir da  qual  atinge  o litoral  brasileiro 

especialmente no primeiro semestre , produzindo instabilidade e atividade de ventos  

de nordeste. A massa de ar polar migra para norte em trajetória predominantemente 

marinha durante o verão e continental durante o inverno, tornando a ZCAS mais 

ativa no verão (Nimer ,1989). A ZCAS, associada ao efeito da precipitação orográfica 

devida à Serra  do Mar ,  torna  o verão  da região   mais úmido , grosso modo 

coincidente com a latitude  máxima expansão da Mata Atlântica. 

 Dados  de registros  das  estações  meteorológicas adjacentes à Ilha 

Comprida  adquiridos  entre 1900 e 1990 indicam  uma precipitação  média  anual de 

1.611mm, variando  de 7mm/dia entre dezembro a fevereiro  e 1,39mm/ dia  entre 

junho a agosto (IPCC –DDC, 1990) . 
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 A temperatura média anual no mesmo período foi de 20,7ºC, com variações 

entre 23,1ºc no trimestre mais quente e 17,7ºc no trimestre mais frio. Registros 

dessas estações durante o século XX sugerem a tendência ao aumento de 

precipitação, da temperatura e da pressão atmosférica. Os ventos mais freqüentes e  

mais  fortes  são  de sul –sudeste, transversais  à costa (Geobrás, 1966).  

 

5.3 Mata Atlântica  
 

 A Mata Atlântica é composta por vários tipos de vegetação, distribuídos  ao 

longo  da costa brasileira  desde o  nordeste até o sul. Entre os diferentes tipos 

destacam-se as florestas ombrófila fechada e aberta, ombrófila mista e floresta 

sazonal. 

 Nas florestas ombrófilas fechadas de faixa costeira existe vegetação 

diversificada e exuberante, em função da constante umidade vinda do oceano. 

 Como esta floresta ocupa predominantemente as encostas da Serra do Mar, é 

beneficiada pela chuva orográfica. 

 A Mata Atlântica é provavelmente um dos ecossistemas mais devastados e, 

portanto, mais ameaçados do território brasileiro. Isto é devido ao fato de que a 

ocupação humana do Brasil, com implantação de várias cidades, iniciou-se pela 

região litorânea.  O adensamento demográfico propiciou a destruição da floresta, 

em função da expansão descontrolada da área urbana e da industrialização.  Para 

agravar a situação o desenvolvimento de atividades rurais e urbanas não conduziu 

necessariamente à melhoria da qualidade de vida das populações. Até mesmo a 

expansão de atividades e a implantação de infra-estruturas turísticas, quando 

realizadas sem o necessário controle, resultaram em significativo impacto negativo 

aos ambientes costeiros em geral.  

 A área de abrangência original da Mata Atlântica poderia ser estimada em 1 a 

1,5 milhão de km2 mas , hoje em dia , restam apenas 7 a 8 mil km2 da área primitiva 

(Fig.16). 
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(A) área original: mais extensa  e mais  
diversificada.  

Domínio da Mata Atlântica conforme Decreto 750/93.

(b) área original: menos extensa  e menos  
diversificada.  

  
Figura 16-. Comparação entre as áreas original e atual da mata Atlântica  no Brasil   

segundo   Decreto 750/93.(Fonte: SOS Mata Atlântica). 
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 Os fragmentos remanescentes da Mata Atlântica, ainda existentes, continuam 

a sofrer ataque constante para retirada de madeira e outras atividades ilegáveis. 

Estima-se que cerca de 100 milhões de habitantes vivam na área da Mata Atlântica. 

A região de Cananéia-Iguape, talvez principalmente em função de menor 

desenvolvimento em relação a outras regiões do Estado de São Paulo, exibe baixa 

densidade demográfica e, conseqüentemente, a Mata Atlântica apresenta-se melhor 

preservada. Porém, ela está praticamente ausente na Ilha Comprida, pois é 

constituída predominantemente pela vegetação de restinga. 

 

5.4 Vegetação de Restinga 
 

 A vegetação encontrada na Ilha Comprida é formada por manguezais e três 

formações de restinga, vegetação pioneira de dunas, escrube de restinga e  mata 
de restinga.   
 

 Segundo a definição de Oliveira (1993), a restinga seria faixa arenosa ou ilha 

arenosa resultante de depósitos transportados e sedimentados pelas ondas, marés 

e correntes. Neste sentido na Ilha Comprida predominam restingas e a vegetação aí 

estabelecida  poderia  ser designada de vegetação de restinga. 

 O termo restinga é encontrado na literatura geocientífica desde 1785 

(Reys,1997) .É freqüentemente empregado  por geomorfólogos, geólogos e 

botânicos. Segundo Suguio & Tessler (1984),o termo vem sendo usado 

indiscriminadamente no Brasil, ao referir-se a vários tipos de depósitos arenosos 

costeiros que, na realidade, correspondem a diferentes feições deposicionais. 

 Alguns pesquisadores defendem a idéia de que o termo deveria se reservado 

para designar a forma de relevo, quando passaria a ser essencialmente  

geomorfológico. Para a vegetação deveria ser usado o termo “jundu”, proposto 

originalmente por Alberto Loefgren para este tipo de vegetação, que pode variar  

desde porte herbáceo  até arbóreo. Segundo Sugiyama (2003), a vegetação de 

restinga é, em geral, caracterizada por comunidade com pouca riqueza, quando  

comparada com outras comunidades vegetacionais. 

 Pelas considerações acima percebe-se há dissensões quando  ao emprego  

do termo  restinga, tanto em botânica como em geomorfologia e , talvez, devesse ser 

completamente abandonado. 
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 Na Ilha Comprida esta vegetação é composta de vários tipos de plantas com 

folhas pequenas e duras e, às vezes, forma matas fechadas na extremidade sul, 

onde a ilha está melhor preservada. 

 Nesta comunidade vegetal ocorrem bromélias terrestres, samambaias, cactos, 

ingás, trepadeiras e até arbustos. Ela é, portanto, composta por espécies adaptadas 

à constante exposição  às brisas marinhas (Fig.17). 

 
 Figura 17- Aspectos de vegetação de restinga caracterizada pela presença de 

moitas de arbustos, cactos e gramíneas, entremeadas por manchas de solo arenoso 

exposto ( Fonte : orquideas@cpo.org.br). 

 

 As restingas, tanto no sentido geomorfológico como botânico, são protegidas 

por lei pela sua fragilidade. 

 A Ilha Comprida que é uma A.PA. (Área de Proteção Ambiental), enquadra-se  

nesta  categoria  em ambos os  sentidos e , portanto , o seu uso e ocupação 

deveriam ser bastante restritos (Fig.18). 

mailto:%20orquideas@cpo.org.br
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Escala

                                                          
Figura 18- Ilha  Comprida com destaque  para  a vegetação  de restinga, que  se 

acha melhor preservada na metade SW que na metade NE (Fonte 

<www.SOSMataAtlântica.org>) 

 

5.4.1  Vegetação pioneira   de dunas   
 
 Segundo Maretti (1989) esta formação, com predomínio de espécies halófitas 

ou halófilas e/ou psamófitas ou psamófilas herbáceas, estende-se pela orla marítima  

da costa atlântica  da Ilha Comprida, apresentando-se mais  larga  e melhor  

representada na  extremidade SW  e no seu terço médio é   interrompida por  falésia  

de 0,5 a 1,5 m de altura na  face  lagunar  ocorrem  pequenas praias. 
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 Segundo Andrade (1968) a vegetação de dunas, estabelecida na parte 

superior da praia, em terrenos planos ou ondulados , é atingida  pela maré , 

particularmente em períodos de ressaca, e por borrifos  de água  salgada e 

aerossóis trazidos pelo vento . Além disso, ela está exposta à alta intensidade 

luminosa e seca eventual das camadas superficiais, bem como à grande  mobilidade  

da areia,  estreitamente condicionada aos tamanhos dos grãos. As espécies 

colonizadoras, no entanto,apresentam  adaptações morfofisiológicas que lhes  

permitem  desenvolver-se  naquelas  condições  adversas. 

 Apesar da diversidade de nomes atribuídos à vegetação de dunas por 

estudiosos da restinga (Hueck,1955 ;Araújo & Henriques, 1984), há  semelhanças  

quando  se analisa  a sua  distribuição  e composição  em relação à  beira da praia. 

Na Ilha Comprida, a sudoeste, em áreas de sedimentação mais antiga e larga, nota-

se a clara predominância de Blutaparon portulaccoides (St. Hil), Mears., com seus  

estolões  avermelhados e portando  folhas  carnosas e salgadas,  que se desenvolve  

rumo  ao mar. Seguem-se,ainda  sob  ação esporádica  da água  salgada mas um 

pouco  distante  da linha  da maré  alta, as  espécies  psamófilas representadas 

particularmente por Hidrocotyle bonariensis Lam.,Ipomoea pescaprae (L.) R.Br., 

Remire marítima Aubl. providas de  estolões e rizomas que lhes permitem  

acompanhar a  mobilidade do substrato, evitam o soterramento e servem  como 

obstáculo  para deposição da areia. 

 A distribuição  da vegetação  das dunas em zonas pode ser  observada em 

outros locais da Ilha Comprida, inclusive na sua face lagunar; mas  na extremidade 

nordeste, esta zonação  é pouco perceptível, em razão da ação  antrópica e 

formação  muito recente  das dunas. Em  áreas  abertas, marginais aos mangues e 

distantes cerca de 300 m do mar , existem  campos halo-hidrofíticos com  Xyris, 

Utricularia, ostentando belas flores azuis , juncos e várias espécies de Ciperáceas e 

Gramíneas. 

 

5.4.2 Escrube de restinga 

   A análise das formações vegetais da Ilha Comprida permite distinguir 

diversas formas de vegetações de restingas, inclusive de escrube de restinga. 
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 Figura 19- Mapa da Ilha Comprida compondo a formação vegetal  e sua distribuição  

na Ilha Comprida.(Fonte Anais do 2º  Congresso  Nacional  sobre Essências  Nativas 

, 1992)   
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 Segundo De Grande & Lopes (1981) esta formação vegetal, exibe ampla 

distribuição em mosaico e ocupa áreas pós-dunas no centro e nordeste da Ilha 

Comprida  ou a pós-praia ao sul . 

 Apresenta em alguns locais porte herbáceo-arbustivo mas em outros, ocorrem 

moitas de Dalbergia ecastophylbum  (L.) Taub., Gaylussacia brasiliensis (Spreng) . 

Meiss., Abarema lusoria (Vell) Bran. & Grimes, entre  grandes manchas  de areia ou 

mesmo  só  plantas herbáceas  pioneiras. Na  região  ocupada por dunas  mais altas 

, com 8 a 9 m de altura,  e na face  menos   exposta  à  ação  do vento , há  densos  

emaranhados  de arbustos, com  predominância de  Octea pulchella (Ness) Mez., 

Eugenia sulcata Spreng., Guapira opposita (Vell) Reitz, Gaylussacia brasilénsis 

(Spreng) Meiss. 

 Mais no interior da ilha, rumo à região lagunar, o escrube torna-se arbustivo - 

arbóreo, com indivíduos lenhosos de caules tortuosos ou ramificados desde a  base 

que, não  ultrapassa 7 m  de altura. Este tipo de vegetação está  estabelecido  sobre  

sedimentos  arenosos já consolidados, cuja  camada superficial exibe  coloração  

ligeiramente  mais escura pois apresenta  na superfície deposição  de matéria  

orgânica serapilheria, ainda  não  decomposta. Outras vezes ela é coberta  por um  

denso  “tapete”  de Bromélias, principalmente Quesnelia arvensis (Vell) Mez., 

Aechmea nudicaulis (L.). 

 Compõem o estrato arbóreo composto de Gomidesia gaudichaudiana Berg.,  

Ocotea pulchella e entre as trepadeiras, citam-se  Smilax rufescens Griseb.,  Vanilla 

chamissonis Klotzsch; entre as epífitas, Micrograma vaccinofila L.&F., Encyclia 

fragans (Sw.) Lemée. 

 

5.4.3 Vegetação de brejo de  restinga 

 

 Maretti (1989) define esta vegetação como de área permanente ou 

periodicamente saturada ou coberta por água (banhados, alagadiços secundários e 

terciários), localizadas em depressões entre os cordões arenosos holocênicos, 

particularmente na porção baixa que se estende pela Ilha Comprida em quase toda 

sua extensão. Essas áreas alagadas estão em conexão com o sistema de 

drenagem, apresentando salinidade da água variável em função das flutuações  das 

marés, dos rios, da ação das chuvas e do vento. Nesse ambiente de rica 

produtividade primária e condições hidromórficas, ocorrem gramíneas, ciperáceas, 
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juncáceas e/ou macrófitas aquáticas, representadas, entre outras por espécies dos 

gêneros Paspalum, Cyperus, Eleocharis, Juncus e Ludwigia. 

 Em locais mais elevados, e menos úmidos e mais arejados, a vegetação pode 

ser constituída por representantes herbáceo-arbustivos. 

 Em alguns trechos das vizinhanças de estradas ou em áreas próximas, com 

sinais acentuados de atividade antrópica, ocorrem áreas alagadas, com  vegetação  

arbórea em processo de fenecimento ou morta, sustentando ainda diversas epífitas 

vivas, inclusive bromeliáceas, nos ramos da copa (Fig. 20). 

 
Figura 20- Formação de bromélia em copa de uma árvore comumente encontrada  

na Ilha Comprida ( Fonte de  Marina  Siqueira 2005)   

 

 A vegetação de brejos constitui um elo da cadeia alimentar  do ecossistema 

restinga que pela sua importância deve ser  preservada. 

 

5.4.4 Mata de restinga 

 

 Segundo Kirizawa et al. (1992), ao sul  da Ilha Comprida , o solo  da floresta é 

bastante  encharcado devido à superficialidade do lençol freático e  apresenta   

espessa camada  cerca de 20 cm de serapilheira ,  composta de  restos vegetais em 

diferentes estados de decomposição e de emaranhado de raízes capazes  de 

suportar o peso  de uma pessoa. O substrato arenoso funciona como suporte para 

vegetação, enquanto a camada orgânica superficial é responsável pela manutenção 

da floresta, pela maior disponibilidade de nutrientes. Os portes das árvores, bem 
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como número e a diversidade das epífitas, são maiores com alturas do estrato 

inferior entre 6,5 e 8,5 m e do superior entre 12 a 14 m. 

 Em Mata de restinga alterada, a nordeste da ilha, e rumo aos canais  

lagunares, ocorrem numerosas espécies de Melastomatáceas, com predominância 

de Tiboucgina, típica de capoeira, cuja ocorrência  em mata de restinga pode  

significar intercâmbio  com o domínio da Mata Atlântica.    

       

 5.5  Vegetação de Mangue  
 

 Os manguezais são característicos de regiões litorâneas tropicais e 

subtropicais onde representam ecossistemas muito importantes para a fauna e flora 

características. Além disso, durante milhares de anos têm sido fonte de recursos 

naturais utilizados pelas populações costeiras que, segundo Dugan (1992) 

constituiria um dos ecossistemas mais importantes das zonas úmidas. 

 Segundo Soares (1997), o ecossistema manguezais, graças aos seus  

atributos  forneceria os seguinte serviços:     

  

a) Fonte de detritos (matéria orgânica) para águas costeiras adjacentes e base 

de cadeia trófica de importância  econômica e/ou ecológica; 

 

b) Área de abrigo, reprodução, desenvolvimento e alimentação de espécies de 

animais  marinhos, estuarinos e terrestres. 

 

c) Ponto de pouso para descanso e alimentação de diversas espécies de aves 

migratórias ao longo de suas rotas; 

 

d) Proteção de linha de costa quaternária contra a erosão e assoreamento de 

corpos de água adjacentes, controlando a vazão e evitando inundações  

durante tempestades; 

 

e) Absorção e imobilização de produtos químicos (por exemplo, metais 

pesados), filtro de poluentes e sedimentos, além de efluentes de diversos 

tipos; 
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f) Fonte de alimentos e produtos diversos para  a subsistência das comunidades 

litorâneas, que vivem  nas vizinhanças;  

 

g) Indicadores biológicos de mudanças globais, como de mudanças climáticas e 

de flutuações de níveis relativos do mar. 

 

 Os fatores supracitados têm conduzido os órgãos competentes à conservação  

dos manguezais. No entanto uma característica até hoje pouco considerada que  

também  merece  atenção,  diz respeito  ao papel dos  manguezais na manutenção  

da alta diversidade biológica, estrutural e funcional da zona costeira, a despeito  do 

reduzido número  de espécies vegetais típicas principalmente na costa brasileira,  

quando comparada a outros ecossistemas. 

 No Brasil os manguezais são encontrados em praticamente todo o litoral, 

desde o Oiapoque (04º 30’ N) no Amapá  até Laguna (28º 30’ S) em Santa Catarina, 

que representa o limite latitudinal meridional de ocorrência deste ecossistema. 

Ocupa uma área de cerca de 10.000km2 ( Herz,1987). 

  Segundo Kirizawa et al. (1992), a vegetação do manguezal ocorre apenas ao 

longo da costa voltada para a face lagunar e de forma descontínua, sobre substrato 

areno-argiloso rico em matéria orgânica e pobre em oxigênio, inundado 

periodicamente pelas águas do mar interno. O manguezal apresenta-se 

particularmente desenvolvido nos extremos SW e NE da Ilha Comprida,  penetrando 

mais de 1 km  para o interior ao acompanhar as  margens de rios como Baguaçu e 

Cordeirinho, entre outros. Outras vezes, a vegetação do mangue margeia também 

canais de drenagens, alagados sujeitos às  oscilações das marés. 

 O manguezal da Ilha Comprida pode ser fisionomicamente caracterizado 

como arbustivo-arbóreo. Na região lagunar, com alto teor salino, é marcante a 

predominância de Rhizophora mangle, com suas raízes - escora características. Nos 

mangues interiores, como nas proximidades da foz do rio Candapuí e a nordeste da 

ilha nos alagados e bordas de canais de drenagens, a espécie predomiante é 

Laguncularia racemosa Gaertn. Já em locais mais secos do mangue,  de transição 

para a restinga, as espécies  mais  freqüentes são  Avicennia schaueriana Stapt. & 

Leech. (Fig.21). 
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Figura 21- Aspecto do manguezal da extremidade Sul da Ilha comprida, onde se 

destacam as raízes-escora da Rhyzophora mangle.       

 ( Fonte : www.Ilhacomprida.org/fauna ).     

 

 Do mesmo modo que a vegetação de restinga, a vegetação de mangue é 

também protegida por lei, pois integra um importante ecossistema com múltiplas 

funções. Segundo Schaeffer-Novelli & Cintrón–Molero (1999), avanços tecnológicos  

que permitam  o uso sustentável dos recursos naturais  dos  manguezais  dependem  

da adoção  de políticas  firmes,  que  considerem  o adequado manejo  e garanta  a 

oferta gratuita dos  seus  produtos  e serviços . Também no caso da vegetação de 

mangue, de maneira análoga à vegetação  de restinga da Ilha Comprida , ainda se 

acha relativamente  preservada em função  do menor desenvolvimento  em relação 

a outras  regiões do Estado de São Paulo.    

http://www.ilhacomprida.org/fauna
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6. OCUPAÇÃO HUMANA PRÉ-HISTÓRICA 
 

Segundo Suguio et al (1987), os sambaquis são montes artificiais de conchas 

de  moluscos construídos pelos antigos habitantes de planícies costeiras. Essas 

acumulações de conchas podem ter até algumas dezenas de metros de altura e 

algumas centenas de metros de diâmetro. Contêm instrumentos líticos, ossadas 

humanas e mais raramente fragmentos de cerâmica, além de ossos de mamíferos  e 

peixes .  

Segundo Duarte (1968) essas jazidas são bastante semelhantes entre si, 

embora recebam vários nomes, tais como: sambaquis, concheiros, casqueiros, 

berbigueiros , ostreiras e sernambis  no Brasil ; conchales e basurales  na América  

Espanhola ; shell-mounds ou kitchen-middens na América inglesa; kaizuka  no 

Japão ; amas de coquilles na América Francesa  e  França e kjokkenmonddiger na 

Dinamarca e outros  países da Europa. 

Segundo Duarte (1968) datam, em geral, do Mesolítico ou do Neolítico 

inferior, e existem em várias partes do todo o mundo, (Suécia, Noruega, Dinamarca, 

Holanda, costa atlântica da França, Portugal e Sardenha na Europa; várias partes da 

Ásia, em todo  o Extremo Oriente; no Saara; em Tanganica e  Cabo, e  Patagônia na 

Argentina ). Uns são mais antigos  que 6.000 anos A.P. e, outros mais recentes 

menos de 1.000 anos A.P. No litoral de São Paulo, ao norte de Santos parecem ser 

mais antigos que ao sul. Os amontoados de conchas oferecem interesse pré-

histórico quando são sambaquis, pois foram construídos pelos homens pré-

históricos, mas existem também os concheiros naturais, como os associados aos 

terraços lagunares. Na região de Laguna (SC) ocorrem concheiros naturais, de 

terraços da Laguna de Imaruí , que são freqüentemente  superpostos por  

sambaquis. Neste caso, os depósitos naturais podem ser submetidos à  exploração  

comercial , mas ilegalmente pois os  sambaquis são  protegidos  por lei.   

Segundo Duarte (1968), os sambaquis eram considerados “restos de cozinha” 

do homem primitivo, isto é, representariam uma espécie de depósito de lixo da Pré-

história. Nesses depósitos predominam conchas de moluscos, (marinhos, lagunares 

ou terrestres), que contém instrumentos de pedra e osso, esqueletos ou partes de 

esqueletos de animais e seres humanos, que representam claros indícios de origem  

antrópica.  
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Antes da lei de proibição, os sambaquis foram explorados inicialmente para 

fabricação de cal, e posteriormente adicionados às rações de aves, ou usados como  

corretivos  de acidez de solos e até  para pavimentação  de estradas e ruas. 

Segundo Figuti (1993), nas planícies litorâneas da região sudeste do Brasil  

os sambaquis erguem-se como  eloqüentes testemunhos  da presença humana  em 

períodos que antecedem  à colonização. Estes sítios foram formados entre 7.000 a 

1.000 anos A.P. por uma cultura pré-agricola, que era altamente adaptada ao meio 

ambiente costeiro, como indicam sua extensa longevidade e a grande quantidade de 

sítios deixados. 

Os homens de sambaquis, do mesmo modo que outros povos caçador-

coletores, viveram em relativa harmonia com o meio ambiente e possuíam  

percepção da potencialidade dos recursos naturais em interação dinâmica com o 

meio físico . 

 
6.1 Ocupação dos Ecossistemas Marinhos 

 
Segundo Figuti (1993), embora as relações entre o homem e o mar sejam 

muito antigas, a ocupação dos ecossistemas costeiros constitui um evento  

relativamente  recente na história  da humanidade. As evidências mais antigas, de 

efetiva utilização de recursos marinhos, datam de 130.000 anos A.P., mas, até o 

início do Holoceno os sítios litorâneos são raros e a ocupação parece ter sido até 

então, predominantemente interiorano. 

A transição de subsistência interiorana para litorânea deixou raros traços e, 

em geral, os sítios pré-históricos costeiros do início do Holoceno já mostram intensas 

atividades voltadas para recursos aquáticos. Apenas em algumas grutas espanholas 

e sul-africanas são encontradas seqüências de ocupação, que mostram passagem 

gradual, desde a utilização incipiente de recursos marinhos até sua exploração 

sistemática.  

Segundo Yesner (1987),quatro  fatores  teriam propiciado o estabelecimento 

do Homem no litoral há cerca de 10.000  anos atrás: 

1) Mudanças para condições climáticas mais amenas; 

2) Aumento da população  humana; 

3) Extinção  das grandes manadas de mamíferos da megafauna ;e 
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4) Elevação e estacionamento do nível relativo do mar, que propiciaram a 

estabilização das planícies costeiras. 

 A conjunção dos três primeiros eventos poderia ter pressionado o homem 

permitindo a  exploração de novos  habitats e a adoção de  novas estratégias  de 

subsistência e o quarto evento poderia ter facilitado o acesso  e o estabelecimento 

na costa.  

 Assim os grupos que ocuparam este meio teriam descoberto os recursos  

marinhos  e suas  vantagens , que permitiram a fixação permanente  das populações  

humanas  nas planícies  costeiras. Nas diferentes zonas costeiras esta transição  foi 

mais  ou menos  rápida,  e tornaram-se disponíveis  recursos naturais marinhos  em 

grande  abundância . 

 Há cerca de 7.000 anos AP a ocupação da costa representou  um evento 

global e a presença de sítios semelhantes  aos sambaquis  constituiu  um  traço  

comum de diferentes grupos humanos, que se adaptaram  ao ambiente  costeiro e  

modificaram   os seus  comportamentos.  

 

6.2 Os Sambaquis da Planície Costeira de Cananéia-Iguape  
 

Segundo Uchoa (1989) a planície Cananéia-Iguape apresenta uma das 

maiores concentrações de sambaquis do litoral brasileiro. Entre 33 sambaquis mais  

conhecidos  desta planície , listados  na Tab.1 pela  pesquisadora, cerca de 42% 

estão intactos, 24% encontram-se parcialmente  destruídos e 33% foram  

completamente  destruídos.         

Na composição de conchas de desses sambaquis predominam as de 

Anomalocardia brasiliana, Crassostrea sp e Lucina pectina, além de outras mais 

raras. Além de conchas de moluscos, os sambaquis da região apresentam muitos 

restos de peixes e crustáceos e, em menor quantidade, ossos de mamíferos, 

inclusive baleia, aves e répteis, que freqüentemente acham-se  muito danificados  

pela  completa  falta de fiscalização  e facilidade de acesso, que têm  conduzido à  

destruição predatória.     

A maioria dos sambaquis está assentada sobre terrenos marinhos 

holocênicos ou pleistocênicos próximos a antigos corpos de água estuarinos, sendo 

raros os que ocorrem sobre terrenos mais baixos, como de manguezais.  Nenhum 

dos sítios anteriormente conhecidos e depois vistoriados, bem como os 
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recentemente prospectados, apresentava  bases submersas, nem mesmo durante a 

maré alta, estando situados geralmente sobre  bordas da Formação Cananéia com 

algum desnível  entre a base do sítio  e a maré alta , cerca  de 3 a 5 m. De 36 sítios 

arqueológicos ,dois são históricos e um lito-cerâmico e os outros 33 sítios são 

realmente sambaquis  . 

Analisando a tabela 1 pode-se observar que os sambaquis mais conservados 

estão em regiões de difícil acesso e os mais visitados e de acesso fácil estão em 

destruição, por falta de fiscalização e de um programa de educação ambiental. As 

visitas são feitas sem nenhuma acompanhamento ou monitoração e com isso a 

depredação dos sambaquis é muito comum. Os turistas coletam conchas e outros  

materiais arqueológicos, e destroem registros de   milhares de anos,  que ainda não  

foram cientificamente pesquisados. 
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Tabela 1- Sítios arqueológicos da planície litorânea Cananéia- Iguape  Estado de 

São Paulo , onde  os números de 1 à  4 estão situados  na Ilha Comprida , Ab – 

Anomalocardia brasiliana, C – Crassostrea sp , M – Mitella sp , Lp – Lucina  

pectinata  (Uchoa, 1989). 
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 Um dos sambaquis mais visitados é o do Nóbrega que fica no estremo sul da 

Ilha Comprida na Latitude 25º00’59” e Longitude 47º54’52”.O seu tamanho estimado 

é de 49x48x4m e na sua composição predominam conchas de Anomalocardia 

brasiliana e raras de Ostrea.(Fig.22) 

 
Figura 22-  Sambaqui do Nóbrega situado sobre substrato  de Formação Cananéia e    

localizado no extremo sul da Ilha Comprida (Foto : João Luiz Becegato 2005) 

 

O sambaqui do Nóbrega é muito visitado e com isso a sua forma original está  

desaparecendo, pois os visitantes não recebem qualquer orientação e então  

pisoteiam e retiram conchas e outros objetos do sambaqui. A ausência de 

fiscalização desses sítios arqueológicos causará, em poucos anos (algumas 

décadas) , completa destruição deste patrimônio  nacional , que se acha protegido 

por lei  mas não de fato.    

 O crescimento acelerado e desordenado da população da Ilha Comprida   

compromete  irremediavelmente a preservação  desses sítios  arqueológicos, pois a 

ilha já está  totalmente  loteada e, em algumas dezenas de anos os sambaquis 

serão    substituídos por  casas  de veraneio  e até  por moradias  permanentes.  
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 Além da já exposta fragilidade geoambiental a existência dos sambaquis teria  

justificado a criação da APA da Ilha Comprida. Porém, caso continue o desinteresse 

dos poderes públicos em disciplinar e monitorar as visitações a esses sítios  

arqueológicos , talvez estejam destruídos mesmo antes de serem  substituídos por 

casas  de veraneio. 
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7.OCUPAÇÃO HUMANA COLONIAL E PÓS-COLONIAL 

 
7.1 Ocupação da  Região  de Cananéia – Iguape   
 

 Já em a meados do século XVI, foram feitas duas  tentativas de formação  de 

núcleo  urbano  na Ilha Comprida,  que veio se concretizar somente em 1992 com a 

emancipação do Município de Ilha  Comprida. 

Com o objetivo de proteger, as riquezas das regiões costeiras e do sertão do 

Brasil, os primeiros colonizadores escolheram alguns locais da costa para 

estabelecer  postos de fortificações  e feitorias .Entretanto, os portugueses limitaram-

se a fazer algumas viagens de reconhecimento pela orla litorânea, nos primeiros 

anos do século XVI, mas alarmados com as incursões cada vez mais freqüentes de 

estrangeiros que ousavam constituir povoados e aldeamentos isolados, 

convenceram-se da necessidade de fixar bases mais eficientes pois, do contrário, 

acabariam perdendo as terras descobertas. Foi quando o Rei Dom João III decidiu 

enviar para cá uma esquadra chefiada por Martim Afonso de Souza, com três 

objetivos: combater os navios de piratas, assentar uma feitoria no Rio da Prata e 

proteger a de Pernambuco, atacada pelos franceses. 

O litoral sul do Estado de São Paulo foi uma das primeiras áreas de ocupação 

efetiva, pois Martim Afonso tomou contato com povoados formados por degredados 

europeus. Em 1532, oficializou a fundação do povoado de São Vicente, que já 

existia desde 1510. Antes disso, ele estivera na região de Cananéia por volta de 

1531 quando ancorou na Ilha do Bom Abrigo e colocou um marco de pedra com as 

armas de Portugal em Itacuruçá (Ilha do Cardoso). Foi recebido por castelhanos e 

mestiços, entre os quais o “Bacharel de Cananéia”,  que tinham estabelecido um 

povoado conhecido como Maratayama (terra do mar em língua tupi) ou Vila dos 

Tupis, onde viviam cerca de 200 pessoas. 

Segundo estudo da PMIC (1995) o povoado de Maratayama permaneceu por 

aproximadamente 70 anos sem grandes pretensões desenvolvimentistas,  porém 

começaram a ocorrer graves problemas,  como  escassez de água potável , falta de 

espaço para culturas agrícolas  e de segurança do  povoado,  que era   vulnerável a 

freqüentes ataques vindos do  mar. 

A povoação foi elevada às categorias de freguesia (distrito) por Carta Régia 

de 18 de julho de 1578 e vila (município) em 1587 por ordem do Donatário da 
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Capitania,  com o nome de São João Baptista de Cananéia, mas  somente em 13 de 

julho de 1600 foi efetivada a promoção. 

 Conforme Benedito Calixto,  constam em  documentos antigos do cartório da 

Tesouraria da Fazenda, que a transferência da Vila de São João Baptista de 

Cananéia, ocorreu em 31 de outubro de 1601,  quando oficiais e moradores desta 

vila e mudaram-se para o lado oposto do “Mar de Dentro”  ou (“Mar Pequeno”), no 

sopé do Morro Candairo (atual  Morro de São João). 

Em 31 de dezembro de 1787, a sessão da Câmara da Vila de Cananéia, 

confirmou que a primeira vila teve início na  “Ilha do Mar” (atual Ilha Comprida). Esta 

foi a primeira tentativa de se estabelecer um  povoado na Ilha Comprida. 

Ainda conforme PMIC (1995), muitas povoações surgiram ao longo da Ilha 

Comprida pela necessidade de pontos de pousos para abrigar os paradeiros, 

correios e viajantes. Em 21 de março de 1766, era ordenada, a formação de uma 

aldeia na foz da Ribeira de Subaúma, entre as vilas de Iguape e Cananéia  e  logo 

foi  nomeado Diogo da Silva Paes para diretor. 

Em  24 de janeiro de 1770 o Governador do Estado de São Paulo, Dom Luiz 

Antonio de Souza Botelho Mourão Morgado de Mateus, expediu nova ordem para se 

elevar a povoação de Subaúma à categoria de vila,  que se efetivou  em 1 de agosto 

de 1770, com a denominação de Vila de Nossa Senhora da Conceição da Marinha. 

Pessoas  encaminhadas de Cananéia e Iguape e cuidaram  da demarcação de suas 

divisas, na  presença do senhor Christovam Pinheiro França, Ouvidor Geral das 

Comarcas de Cananéia e Iguape. 

Os moradores de Subaúma, talvez pela facilidade para pesca, retiraram-se do 

continente e mudaram-se, para um ponto fronteiriço à Barra do Subaúma na Ilha 

Comprida. Após transferência, a vila passou a denominar-se Vila Nova de Nossa 

Senhora da Conceição da Marinha, ou simplesmente Vila Nova como é conhecida 

atualmente. 

Para lá se mudou também, todo o Corpo de Vereadores, conforme o  primeiro 

Livro de Vereanças, hoje conservado no Arquivo da Câmara de Iguape. A primeira 

sessão teve lugar em 23 de julho de 1779, quando foi nomeado Alexandre de Souza 

Guimarães para proceder a medição do Rocio da Vila. 
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Novamente, a escassez de água foi o motivo  de extinção da povoação  e o 

governo mandou recolher os livros à Câmara de Iguape e as alfaias à Igreja de 

Nossa Senhora das Neves em Iguape. 

 

7.2 Abertura do Valo Grande 
 

 Segundo Teles (1997) em agosto de 1827, foi  iniciada a abertura do Valo 

Grande, a  partir do “Mar Pequeno” rumo ao Rio Ribeira de Iguape, concluída em 

1852. Este canal, inicialmente com cerca de 4m de largura por 1,5m de profundidade 

foi aberto para encurtar a ligação do Porto da Ribeira com o Porto de Iguape no Mar 

Pequeno (Fig. 23). 

Havia a necessidade de encurtar a distância para o escoamento da produção  

de arroz do Vale do Ribeira, pois  o  transporte  de mercadoria  era feito por via  

fluvial até  o oceano e depois , passando pelas  barras do Ribeira e de Icapara  

(Fig.23) para, finalmente  chegar ao  Porto de Iguape no “Mar Pequeno” ou por terra 

em lombo de burro do  Porto  da Ribeira  até  a cidade. 

 

7.2.1 Sedimentação no “Mar Pequeno” 

 

Segundo Teles (1997), pode-se supor que  as condições oceanográficas no 

“Mar Pequeno” de 1852 a 1860 tenham sido como  no período anterior, praticamente 

sem  influência de cheias  do Rio  Ribeira de Iguape,embora  o processo  erosivo  no 

Valo Grande já tivesse se iniciado. Os sedimentos erodidos eram  introduzidos ao  

“Mar Pequeno” e a seguir,  transportados pelas  correntes  de maré que  penetravam 

pelo canal. 

De 1860 a 1911, o Valo Grande teria despejado  cerca de 4.200.000 m3    de 

areia  erodida  de suas  margens  no  “Mar Pequeno”,  principalmente durante  as 

cheias do Rio Ribeira de Iguape. O material deve ter sido transportado em grande 

parte por suspensão subordinada à tração. Em 1965 foi estimado que 1.000.000 m3   

/ano  de sedimentos  em suspensão teriam sido  introduzidos pelo  Valo Grande. 

Estes sedimentos originaram baixios no “Mar Pequeno”, diante da 

desembocadura do Valo Grande, pois as correntes de maré não eram 
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suficientemente fortes para transportar para mais longe. Deste modo,  

gradativamente formaram-se  ilhas, que foram  estabilizadas por manguezais . 

 
Figura 23- Porção nordeste do Sistema Estuarino-Lagunar de Cananéia-Iguape(SP), 

conforme imagem Landsat TM-5, bandas 3/4/5, de 22/06/93, nas escala  1:132000 

do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) . 1- Valo  Grande;2- Iguape; 3-  

Rio  Ribeira de Iguape;4- “Mar Pequeno”; 5- Ilha Comprida, 6- Oceano Atlântico ; 7- 

Barra de Icapara; 8- Porto da Ribeira; 9- Porto de Iguape; 10- Barra do  Ribeira. Em 

verde escuro nas ilhas  do “Mar  Pequeno” e foz do Rio Ribeira de Iguape, vêem-se  

manguezais; em azul claro, sedimentos em suspensão  e em  rosa , areia e área 

urbana. Segundo Teles(1997)  

 

 Os sedimentos em suspensão são predominantemente sílticos, mas podem 

conter areias finas e argilas, que se depositavam em locais de águas mais calmas, 

embora fossem parcialmente transportados para pontos mais  distantes rumo a   NE 

e SW, muitas vezes saindo  pelas desembocaduras de Icapara e até de Cananéia 

(Fig. 24). 
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Figura 24- Sedimentos supridos  pelo  Valo Grande   formaram baixios lamosos que  

a seguir, foram   colonizados por manguezais e transformaram   em  ilhas no “Mar 

Pequeno”. Na vegetação  mais alta das ilhas predomina a Rhizophora e a mais baixa 

é composta da gramínea Spartina  ( Foto de  : João Gaspar Pedroso da Rocha 

2004) 

 

Considerando-se montante o Rio Ribeira  de Iguape e jusante o “Mar  Pequeno” 

ocorriam  correntes de marés  vazante e  enchente no canal , mas  o transporte 

predominante processava-se para jusante. 

 Mesmo sem suprimento de águas e sedimentos fluviais o “Mar Pequeno”  

ainda  continha finos  em suspensão  na coluna de água, que eram  depositados nas 

margens, nos baixos  e nos  fundos de menor  energia, após serem  ressuspendidos 

por correntes de maré  de maiores  velocidades. 

 

 De 1978 a 1994, o Valo Grande permaneceu  fechado  por  uma  barragem 

(um dique de fragmentos  angulosos de  rochas   e solo  areno-argiloso,  encimado 

por  pista de rolamento) permitindo o tráfego de veículos  entre  o centro  de Iguape 

e o bairro  do Rocio, situado  na  margem  direita do canal.  

javascript:document.album.submit()�
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 Desde 1994 até hoje, o Valo Grande  continua aberto    e permite a descarga  

de água doce no estuário  e a penetração  de água  salgada para montante. Os 

sedimentos fluviais  em suspensão  voltaram a ser introduzidos no sistema, mas  a 

quantidade de sedimentos em suspensão   deve ser atualmente   menor que 

1.000.000 m3  / ano, pois  a sua concentração é maior próximo ao fundo e devem  

ser  parcialmente retidos pela barragem, embora só parte  da barragem  permanece  

e o tráfego de veículos  seja feito por uma ponte de concreto. 

 

 7.2.2 A transformação da Ilha Comprida em função da abertura do Valo Grande 

 
 A abertura do Valo Grande teria causado impacto muito grande pelo 

incremento  da taxa sedimentação  no “Mar pequeno”,  mormente   a noroeste da 

Ilha Comprida  mas também  em todo o Sistema  Estuarino- Lagunar   de Iguape-

Cananéia. 

 Segundo Teles (1997) os desbarrancamentos e conseqüente assoreamento  

do canal  do Valo Grande teria se acelerado   após 1860 por :  

a)  Crescente erosão das margens do Valo Grande, principalmente devida  às 

enchentes do rio Ribeira de Iguape , às correntes de  maré  e as ondas 

provocadas pelo vento de S-SE; e. 

b)  Conseqüente assoreamento  do Porto de Iguape,  e aumento de dificuldades 

para circulação de balsas  para  Ilha Comprida 

  

 Segundo Teles (1997), o relatório  da (Geobrás, 1966) admite  a possibilidade 

de que sedimentos supridos pelo Valo Grande  poderiam ter atingido a Barra de 

Icapara (Fig.25)  durante muitos anos, causando  a elevação do  fundo do  Mar 

Pequeno por  sedimentação. Segundo Teles (1997), a entrada de água do Valo 

Grande no “Mar Pequeno” teria provocado a erosão e o recuo da Ilha Comprida de 

24m, 14m e 12m em três pontos  medidos ,  no intervalo de 40 anos (1892-1896), 

segundo Campos (1896; in Geobrás, 1966), 

 Teles (1997) observou, que em 1892 as profundidades no “Mar Pequeno”,  

diante da desembocadura do Valo Grande,  eram  geralmente inferiores a 2m, mas  

em 1896  aumentaram  as  correntes  que infletiam para  leste, ao se aproximar  da 

Ilha Comprida. A corrente proveniente do Valo Grande seguia pelo canal mais 

profundo, que continuava pela borda oeste da Ilha Comprida, rumo a nordeste até à 
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Ponta de Itaguá (Morro da Paixão), onde ocorrem encostas íngremes e leitos  

rochosos , de  onde  os detritos, são facilmente  eliminados e  as profundidades  

atingem  6 a 9m  nas  margens. 

     

 

Ilha Comprida 

Continente 

Figura 25- Extremidade nordeste da Ilha Comprida,  na desembocadura de Icapara 
onde se verifica intenso assoreamento.  (Fonte de João Gaspar Pedroso da Rocha 
2004) 
  

 Segundo Tessler & Furtado (1983), o tamanho e a orientação  das  feições  

sedimentares da  região de Cananéia-Iguape  dependeriam das  correntes de maré,    

que promovem o assoreamento dos canais lagunares.  

 

7.3 Formação do município 
 

Em 1938, a Ilha Comprida foi dividida entre os municípios de Iguape, que 

ficou com 70% da porção norte, e Cananéia, com 30% restantes da porção sul. Em 

1950, iniciou-se a exploração imobiliária e, ao longo das ultimas quatro décadas a  

ilha tornou-se  um pólo turístico do litoral sul de São Paulo. Entretanto, em 1987, 
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toda a Ilha Comprida foi transformada em Área de Proteção Ambiental, por decreto 

estadual. 

Em 1990, um grupo de moradores iniciou um movimento de emancipação de 

Iguape. Como resultado do plebiscito realizado em 27 de outubro de 1991, a Ilha 

Comprida tornou-se independente de Iguape e o dia 5 de março de 1992 é 

considerado como a data de sua fundação. 
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8. OCUPAÇÃO HUMANA MODERNA 
 
8.1  A  APA ( Área de Proteção Ambiental )  da Ilha Comprida  
 

Segundo Décio (2004), em 1983 a SUDELPA (Superintendência de 

Desenvolvimento do Litoral Paulista) elaborou o PLADEL (Plano de 

Desenvolvimento do Litoral Paulista), onde já se enfatizava necessidade de 

cuidados  especiais no  desenvolvimento da Ilha Comprida  diferenciado do  restante  

da Região de  Iguape-Cananéia devido a sua fragilidade  ambiental. Quando teve 

início a construção da ponte rodoviária Iguape - Ilha Comprida . Além disso , 

atendendo às freqüentes  solicitações  de elaboração de um plano diretor, para o 

então bairro  de Ilha Comprida das administrações municipais de Iguape e 

Cananéia,  a SUDELPA apresentou em 1985 uma  Proposta Preliminar subseqüente 

ao diagnóstico  das condições  de uso  do solo  da Ilha Comprida.   

SUDELPA(1985) ressaltava neste  relatório, a importância do trinômio: 

preservação , expansão urbana e desenvolvimento econômico, como  principais 

fatores a serem compatibilizados no processo de ocupação e uso do solo da Ilha 

Comprida, porque a falta de controle deste do trinômio poderia  levar a um impacto 

ambiental muito grande na Ilha Comprida, observando o desenvolvimento da ilha 

atualmente pode-se notar que este trinômio não foi e não esta sendo respeitado.  

Segundo Décio (2004),com o encerramento das atividades da SUDELPA, os 

técnicos  foram relocados na recém-criada Secretaria do Meio Ambiente. 

Aproveitando os estudos elaborados pela SUDELPA para Ilha Comprida e  o 

despertar da sociedade civil para temas ambientais, os  técnicos  propuseram  a 

criação  da APA  Ilha Comprida, baseada  na lei  federal número  6.938/81 ( Política  

Nacional do Meio Ambiente), que foi instituída através  da lei  estadual número 

6.902/81. Esta proposta  foi aprovada pelo Executivo Estadual e  culminou com a 

edição do Decreto Estadual n. 26.881 de 11 de março de 1987, que transformou  a  

Ilha Comprida em APA,  (Área de Proteção Ambiental). 

O principal motivo para a criação deste espaço protegido está  relacionado à  

proteção região estuarina e da Ilha Comprida , como pode ser verificado  no 

preâmbulo do referido decreto que é parcialmente transcrito a seguir :´ 

a) Considerando que a Ilha Comprida, juntamente com a Ilha do Cardoso, a 

Ilha de Cananéia e a faixa litorânea do continente na região compõem a área 
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lagunar estuarina de Iguape - Cananéia, constitui importante refúgio de recursos 

genéticos das espécies marinhas, e aves migratórias, além de  área com dinâmica 

atual intensa de erosão e sedimentação . 

b) Considerando que a Ilha Comprida se constitui em ilha-barreira que 

protege o “Mar Pequeno” e o “Mar de Cananéia” das influências diretas do oceano; 

c) Considerando a ocorrência natural de organismos aquáticos passíveis de 

cultivo no “Mar Pequeno” e a já comprovada viabilidade de aqüicultura desta área 

como forma de desenvolvimento em potencial, para o que é indispensável a 

manutenção da boa qualidade do meio aquático.  

Aproveitando  também os estudos efetuados anteriormente  pela  SUDELPA, 

complementados por novas  pesquisas  realizadas pela Secretaria do Meio 

Ambiente, com  participação  do Instituto de Botânica e Instituto Florestal, foi 

executada a  regulamentação da APA de Ilha Comprida. Segundo SMA(1989) a 

regulamentação supracitada foi acolhida em 30 de novembro de 1989, com a edição 

do Decreto Estadual n. 30.817, objetivando buscar o reordenamento de sua 

ocupação urbana,  através de uma proposta de zoneamento, acompanhada de 

diretrizes básicas para a manutenção da qualidade ambiental.  

Foram estabelecidos  os procedimentos para  ocupação e uso  do solo  após 

a instituição da APA de Ilha Comprida. Mas cabe  salientar que a ocupação humana 

da ilha precedeu a aprovação  da APA  e , portanto,  muitos dos procedimentos 

exigidos em uma APA não foram  e não  deverão ser  seguidos. O fato de município 

estar   estabelecido  dentro de uma APA já representa um grave equívoco, pois  as 

restrições estabelecidas em uma APA,  para dar condições de  conservação e 

manejo da fauna e flora, além das condições ambientais  dificilmente  serão  

cumpridas.    

Por outro lado, os aumentos da população residente e, principalmente da 

população flutuante, passarão a exigir infra-estrutura compatível, para que o 

município não entre em situação de colapso. Com isso, principalmente em época de 

alta temporada, os impactos ambientais gerados por lixos urbanos e por esgotos 

domésticos deverão  atingir intensidades assustadoras. 
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Conforme o artigo 15 da  lei , Área de Proteção Ambiental é: 

Uma área em geral extensa, com um certo grau de ocupação humana, dotada de 

atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a 

qualidade de vida e o bem estar das populações humanas, e tem como objetivo 

básico proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e 

assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. 

§1º-A Área de Proteção Ambiental é constituída por terras públicas ou privadas. 

§2º-Respeitados os limites constitucionais, podem ser estabelecidas normas e 

restrições para utilização de uma propriedade privada localizada em uma Área de 

Proteção Ambiental. 

Cabe ressaltar, como já foi enfatizado, que a Ilha Comprida já está totalmente 

loteada   e está estabelecido um grave impasse entre as restrições  de ocupação da 

APA  e  a expansão do município,  pois no interior da  APA encontra-se ainda a  ZVS 

(Zonas de Vida Silvestre)  e a ARIE (Área de Relevante  Interesse  Ecológico) 

Segundo o artigo.4 na ZVS  (Zona de Vida Silvestre) não será permitida nenhuma 

atividade degradadora ou potencialmente  causadora  de degradação  ambiental, 

inclusive o porte de armas de fogo ou instrumentos  de destruição da natureza. 

Como esta determinação poderá ser comprida na APA da Ilha Comprida, se ela está 

totalmente  loteada? 

Provavelmente muitos dos lotes comercializados situam-se em áreas 

protegidas pela ZVS ou ARIE. Entretanto, grande parte desses lotes ao sul da 

cidade de Ilha Comprida  não está ocupada e,  talvez,  ainda haja tempo de fazer 

com que sejam cumpridas as restrições impostas, não somente  pelas leis  da APA , 

bem como de ZVS e ARIE.         

 

O artigo 11  do decreto 30.817 de 30 de novembro de 1989 define que: 

Fica declarada Área de relevante  Interesse  Ecológico, nos termos  do 

disposto no Decreto Federal n 89.336 de janeiro de 1984, a Zona  de Vida Silvestre  

da APA  da Ilha Comprida , delimitada no inciso V do artigo 2 deste decreto.   

Ainda  segundo  artigo 3 : 
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 Ficam estabelecidas na APA da Ilha Comprida, Zonas de Vida Silveste 

destinadas prioritariamente a salvaguardar  a biota, como: 

I - os remanescentes de mata pluvial de restinga; 

II- os banhados ; 

III- as lagunas ; 

IV- as áreas mencionadas no artigo 18 da lei Federal n 6938 de 31 de agosto 

de 1931. 

Deve-se considerar a  existência de núcleos de pescadores tradicionais que 

tanto  pela  imposição do meio como  por suas características culturais  locais, 

pratica a pesca  artesanal , como uma  atividade  prioritária  a sua  sobrevivência. 

Além disso, deve-se ter uma idéia muito clara da extrema necessidade de proteção 

aos frágeis ecossistemas da ilha e seus arredores que são de grande importância 

para o complexo lagunar-estuarino de Iguape -Cananéia. 

Porisso o artigo 2  do decreto 30.817 de novembro de 1989, que na  APA de 

Ilha Comprida ficam proibidas ou restringidas: 

1. Implantação de atividades potencialmente poluidoras, que possam 

afetar  a qualidade do ar, do  solo e das  águas  superficiais e subterrâneas , 

em  especial  em áreas  destinadas  à aqüicultura; 

2. Obras de terraplanagem, drenagem, dragagem ou abertura de canais  

capazes de provocar sensível  alteração  de dinâmica  do meio  físico,  que  

ameace  a integridade dos ecossistemas locais, principalmente nas áreas  

de dunas , banhados , alagadiços e mangues; 

3. Exercício de atividades capazes de provocar acelerada erosão dos 

terrenos  ou acentuado  assoreamento, bem como o uso de técnicas de 

manejo de solo  ou outras  atividades  que comprometam  a integridade  do 

meio físico. 

4. Exercício de atividades que ameacem extinguir as espécies raras da 

flora e da fauna locais, especialmente os papagaios chauás (Amazona 

brasiliensis). 
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8.2 Zoneamento da Ilha Comprida 

  Através do decreto número 30.817/89, que visava ordenar a ocupação para 

a conservação da região estuarina, e no sentido de promover sua gestão, através de 

um processo de zoneamento, a Ilha Comprida ficou assim dividida (Fig. 26) 

1- ZUs – Zonas Urbanizadas – subdivididas em: 

a) Zona Urbanizada 1 – cujos limites se estendem do loteamento 

denominado Di Franco se estendendo até o parcelamento 

denominado Araçá, partindo do Oceano  até o rio Candapuí. 

b) Zona Urbanizada 2 – cujos limites também se estendem do 

loteamento  Di Franco ao parcelamento Araçá, partindo do Rio 

Candapuí até alcançar o “Mar Pequeno” ou  (“Mar de Dentro”) 

c) Zona Urbanizada 3 – compreendendo somente o bairro de 

Pedrinhas. 

d) Zona Urbanizada 4 – Compreendendo o que se denomina de 

Boqueirão Sul, correspondente à  porção mais próxima à Cananéia. 

2- ZOCs – Zona de Ocupação Controlada – subdivididas em: 

a) Zona de Ocupação Controlada 1 – parte do loteamento Di Franco 

no sentido sul, até o loteamento Vila Nova, partindo do Oceano até 

o rio Candapuí. 

b) Zona de Ocupação Controlada 2 – parte do Boqueirão Sul, no 

sentido norte por um trecho de aproximadamente 9.000m, também 

do Oceano até o rio Candapuí. 

3- ZPE – Zona de Proteção Especial: 

Partindo do loteamento Araçá atingindo a extremidade norte da Ilha, do 

Oceano até o Mar de Dentro. 

 

4- NPs – Núcleos de Pescadores subdivididos em : 

Núcleo de Pescadores de Vila Nova; 

Núcleo de Pescadores de Ubatuba; 

Núcleo de Pescadores de Sítio Artur; 
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Núcleo de Pescadores do Morretinho; 

Núcleo de Pescadores do Boqueirão Sul; 

Núcleo de Pescadores de Trincheira e 

Núcleo de Pescadores de Juruvaúva. 

5- ZVS – Zona de Vida Silvestre: 
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8.3 Construção da ponte Iguape –Ilha Comprida 
 

A abertura do Valo Grande promoveu intenso assoreamento do “Mar de 

Dentro” e impossibilitou a atracação da balsa, que ligava Iguape à Ilha comprida e 

isso exigiu a construção de uma ponte rodoviária. 

A ponte  de ligação Iguape - Ilha Comprida começou a ser construída  em 

1984, mas foi  Interrompida antes da conclusão  por decisão   judicial até 1991,   em 

função  de  problemas  de impacto ambiental. A razão é que a  construção  da ponte 

causaria a  retirada da vegetação  e o aumento populacional pela facilidade de 

acesso a ilha,  que já era uma APA. Isto poderia causar ocupações irregulares e/ou 

desmatamentos em regiões não-autorizadas. A emancipação do município em 1992  

e a posse efetiva do prefeito  em 1993 trouxeram  à tona  um dilema de solução 

muito difícil, de como administrar um município dentro de uma Área de Proteção 

Ambiental, como é o caso de Ilha Comprida? Quando o município foi criado, após a 

implantação da APA, surgiram conflitos entre a necessidade de implantação de uma 

infra-estrutura compatível para o município de um lado e a obrigatoriedade de 

cumprimento das leis que regem uma APA, de outro lado. 

A prefeitura Municipal de Ilha Comprida, através de um documento intitulado 

PMIC, (1997), propôs a conclusão da Ponte Iguape – Ilha Comprida e a 

regularização fundiária, para obtenção da Licença de Instalação (LI) da ponte. 

 A ponte concluída foi entregue ao tráfego em fevereiro de 2000, mas a  sua 

Licença de Operação (LO) foi expedida somente após a apreciação pelo CONSEMA  

(Conselho Estadual do Meio Ambiente) que aprovou o cumprimento das exigências 

de medidas mitigadoras constantes no EIA – RIMA da obra em março de 2.004 

 (Fig. 27) 
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Figura 27-:  Vista do morro do Cristo, em Iguape, da ponte que dá acesso  à Ilha 
Comprida (Foto de João Gaspar Pedroso da Rocha 2004) 
 
 
8.4 Loteamento  da Ilha  Comprida  
 

 Após execução do zoneamento (Anexo 2) resta a questão, sobre o que fazer 

com os lotes que foram vendidos irregularmente ao longo de toda a Ilha Comprida? 

Além disso, como administrar as necessidades e as exigências de uma população 

que aumenta em progressão geométrica, pois o crescimento populacional da Ilha 

comprida foi de 97% em 6 anos e o desenvolvimento da infra-estrutura do município, 

(pavimentação das áreas mais ocupadas, canalização de água e de esgoto) não 

acompanhou o incremento demográfico. Com o loteamento de toda a ilha, muitas 

áreas ocupadas são desprovidas de  infra-estrutura adequada e em alta temporada, 

as redes de água e esgoto bem como a coleta de lixo não suportam a demanda 

geradas pela explosão  populacional.  

  Por outro lado, a melhoria da infra-estrutura geral da Ilha Comprida deverá 

atrair maior número de habitantes. Portanto, este fato dá origem a outro dilema, pois 

sem infra-estrutura adequada de saneamento os impactos ambientais aumentarão 

em função do crescimento demográfico incontrolado. Surge daí a urgente 

necessidade de um plano de gerenciamento  costeiro  muito bem  elaborado, que 

vise a conservação  e manejo  sustentáveis de  um lado , e a implementação  de 

uma infra-estrutura  que atenda às  necessidades da população, de outra parte.  
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 A Fig. 29 mostra a parte norte da Ilha Comprida, mais densamente ocupada 

da ilha, pela proximidade da ponte Iguape -Ilha Comprida. A prefeitura e o centro 

comercial, além de hotéis e pousadas, também situam-se nesta área, originando a 

maior concentração  populacional. Este fato mostra a influencia  da construção da 

ponte , isto é , afluxo populacional pela facilidade de acesso.       

 
Figura 29- Vista parcial do extremo norte da Ilha Comprida, com as áreas de densa 

ocupação  humana, com destaque para avenida principal na orla litorânea e as ruas 

secundárias .(Foto aérea oblíqua obtida pela  Prefeitura de Ilha Comprida na escala  

1:7500, em  janeiro de 2005). 

 

 Os dados do censo demográfico de 2000 dos municípios de Cananéia, Iguape 

e Ilha Comprida fornecem uma idéia  do crescimento populacional  dos últimos  6 

anos . Por exemplo, em 2000 a população de Ilha Comprida era de 6.653 habitantes 

e hoje, segundo a prefeitura municipal chega a 12.000 habitantes. Isto significa que 

ocorreu um crescimento de 97% em cerca de 6 anos. Este fato pode ser atribuído a 

várias  razões, como  o crescimento do turismo  com conseqüente aumento  de 

oferta  de trabalho  no setor e, além  disso, houve também  aumento de casas de 

veraneio hotéis e pousadas. A densidade demográfica da cidade de Ilha Comprida  é 

de  36,55 habitantes/km 2 enquanto que em  Cananéia  e Iguape  são de 9,64 e 

13,96 habitantes/km 2 , respectivamente ( Tab. 2).  
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Informações Cananéia Iguape Ilha 
Comprida 

População total 12267 27410 6653

Densidade demográfica (hab/km²) 9,64 13,96 36,55

Número  de domicílios particulares 
permanentes 

2595 5902 1834

Domicílios  ligados a rede de esgoto (%) 65,1 56,2 26,8

Domicílios ligados a rede de água (%) 95,6 93,4 76,7

Domicílios com coleta de lixo direta ou 
indireta (%) 

97,3 96,3 93,6

Domicílios com iluminação elétrica (%) 98,3 98,8 97,1

Domicílios inadequados (%) 16,9 16,6 16,3

 Tabela 2 -Dados censitários demográficos dos municípios de Cananéia , Iguape e 

Ilha Comprida  do ano  2000 levantados pelo  IBGE (Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística)     

 Segundo dados do setor de turismo da Prefeitura Municipal de Ilha Comprida, 

o número de habitantes pode triplicar em período de alta temporada em feriados 

prolongados , como de ano novo e carnaval, quando pode chegar a quase  150 mil 

pessoas! 

 Este número supera em muito a capacidade de sustentação de Ilha Comprida 

em todos os sentidos, desde as capacidades de acomodações até de saneamentos 

básicos, como de disponibilidade de água potável, capacidades de evacuação de  

esgoto e coleta de lixo domiciliar.      

 

8.5 Saneamento básico 
 
8.5.1 Água potável 

 O abastecimento de água é um problema  muito grave nas cidades litorâneas 

como Ilha Comprida , mesmo com quase 100% dos domicílios ligados  a rede de 
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água  pois, em períodos  de alta temporada, o abastecimento torna-se  insuficiente   

em função  do aumento de consumo  e desperdício   muito grane. 

 A Ilha  Comprida  é abastecida  por água tratada, através  da ETA ( Estação 

de Tratamento  de Água ) da SABESP em  Iguape, pois  a Ilha Comprida  não 

dispõe  de  ETA . Segundo a SABESP, 89% da ilha é abastecida pela ETA de 

Iguape. Em alta temporada, moradias com capacidade normal de 3 a 4 pessoas são 

ocupadas por 8 a 15 pessoas , aumentando muito  o consumo  de água. 

 Parte da ilha, principalmente no extremo sul em frente à Cananéia , não 

dispõe de água tratada, mas foi totalmente loteada, embora  felizmente só parte 

esteja  ocupada em função das  restrições   impostas pela legislação da APA. Os 

moradores desta parte da ilha utilizam água  de cisterna, que é  abastecida por 

águas pluviais . 

 

8.5.2 Esgoto 
 

 Um grande problema de muitos núcleos urbanos do Brasil é o saneamento  

básico , principalmente pela falta  do sistema  de tratamento de esgoto. Segundo 

IBGE (Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), em 52% dos 

municípios e em 33,5% dos domicílios é feita a coleta domiciliar que, na maioria das 

vezes, é descartada na natureza (quase sempre em rios) sem qualquer tratamento.  

 Durante muito tempo o esgoto foi um problema gravíssimo em todas as 

cidades litorâneas do Brasil, principalmente em épocas de alta temporadas, quando  

as populações podem aumentar  até quase 15 vezes, como em Ilha Comprida. As 

cidades de Santos, São Vicente e Praia Grande também enfrentaram este problema 

e, segundo  a CETESB ( Centro Tecnológico de Saneamento Básico ), muitas praias 

tornavam-se impróprias ao banho, principalmente durante altas temporadas. Este 

problema foi precariamente resolvido com a construção de emissários submarinos, 

que lançam o esgotos em alto-mar. Esta solução não é a mais correta pois, se não 

prejudica as praias, estaria, no mínimo, contaminando os peixes consumidos pela 

população humana. 

 Esses problemas não se limitam às praias e ao mar, mas pode causar 

contaminação de lençóis freáticos, através de fossas sépticas, cujos efeitos podem 

alcançar a água subterrânea e a população que consome esta água.  
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 No município de Ilha Comprida existem duas estações de tratamento  de 

esgoto  que coletam , segundo a SABESP , 22% da produção com 1.819 ligações  

domiciliares. A coleta é realizada ao longo da Avenida São Paulo, desde o Balneário 

Adriana até o Balneário Presidente Kennedy, onde ocorre a maior concentração da 

população. Apenas duas estações de coleta e tratamento são insuficientes e, 

portanto  muitos  moradores usam fossas sépticas, principalmente em casas mais 

distantes do centro. No caso da Ilha Comprida as fossas sépticas são mais 

problemáticas, pois o subsolo essencialmente arenoso caracteriza-se por altos 

índices de permeabilidade, que favorecem a percolação dos contaminantes.  

 Alem disso na Ilha Comprida existem muitos córregos(sangradouros) poluídos 

com carga orgânica oriunda do esgoto domiciliar (Fig. 30). A maioria das casas não 

está ligada à rede de esgoto ou, à vezes, até as com ligação lançam o esgoto 

nesses córregos, que no final deságuam no mar. 

 Como a Ilha Comprida depende economicamente do turismo e, deverá 

receber  número crescente  de turistas em altas temporadas , o problema que , por si 

só é grave, torna-se mais preocupante por situar-se  em uma APA. 

 

 

Figura 30-  Praia da Ilha Comprida, próxima ao Balneário  Presidente Kennedy, onde 

um  córrego,  carrea ao mar  detritos de diversas naturezas,contaminados inclusive  

por coliformes fecais   ( Foto de João Luiz  Becegato 2006)  
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8.5.3 Lixo Urbano 

 
 O lixo urbano constitui um problema mundial, que não é exclusivo dos países 

mais pobres, embora  exiba dimensões diferentes em cada local. A cada dia que  

passa a população humana consome  mais recursos , que  resultam em rejeitos de 

verdadeiras montanhas de lixo urbano. A quantidade de resíduos produzidos é 

aproximadamente proporcional à capacidade de consumo de cada país. 

 Em todos os centros urbanos brasileiros, desde os pequenos povoados até  

às megalópoles , muito poucas dão uma  destinação  adequada  ao lixo  urbano. 

Segundo o censo de 2000 do IBGE, o Brasil produzia diariamente 125.281 toneladas 

de lixos urbanos, dos quais 47,1 % eram destinados a aterros sanitários, 22,3 % 

aterros controlados e 30,5 % aos lixões. Entre os municípios brasileiros, 63,6 % 

utilizavam lixões e 32,2 % destinavam o lixo a aterros, dos quais 13,8 % sanitários e 

18,4 % controlados. 

 A destinação do lixo urbano representa não somente uma questão ambiental  

mas também social pois, segundo  o IBGE (2000), cerca de 30% eram das crianças 

do Brasil  sobrevivem da catação  de lixo  sem  freqüentar  escolas e 47 mil  crianças  

dedicam-se  a  este  trabalho e vivem  em barracos improvisados em meio  ao lixo. 

As 40 mil famílias que vivem exclusivamente do lixo no Brasil são encontradas 

principalmente nos grandes centros urbanos, como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo 

Horizonte. 

 Os aterros têm sido diferenciados em três classes seguintes: 

 

a) Classe I – Destinada a materiais que oferecem riscos à saúde, podendo 

provocar ou contribuir para aumento de mortalidade ou que apresentam 

efeitos nocivos ao meio ambiente, quando manuseados ou dispostos de 

forma inadequada. Podem ser perigosos por serem inflamáveis, corrosivos, 

radioativos, tóxicos e patogênicos.  

b)  Classe II – Destinada a quaisquer resíduos ou suas misturas, que não se 

enquadram  nas classes  I  ou III, isto é , não –inertes. Os resíduos da classe 

II  podem ser  combustíveis , biodegradáveis ou solúveis  em água.  

c)  Classe III – Destinada a resíduos sólidos inertes que, quando amostrados e 

submetidos a testes de solubilização, os seus constituintes não se dissolvem  
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em teores superiores  aos que poderiam prejudicar a potabilidade  da água   

segundo padrões da  CETESB.  

 

Nos aterros sanitários podem ser encontrados os resíduos das classes I e II. 

Esses aterros são importantes, pois só assim é possível dar destinação correta ao 

lixo doméstico, bem como a outros resíduos domiciliares.  

 Na Ilha Comprida esta questão exige cuidado, ainda maior, pois é um 

município  instalado  em uma APA . Entretanto, hoje em dia, o lixo urbano da Ilha 

Comprida é depositado sem cuidado especial a céu aberto em  um  lixão  ( Fig.31). A 

Ilha Comprida produz 500 kg/ dia de lixo urbano, que chega a triplicar na alta 

temporada. 

 
Figura 31- Lixão, a céu aberto, sem qualquer cuidado especial existente da Ilha 

Comprida  na Alameda Porto Paz, (Foto de João Luiz  Becegato ,2006).   

 

 Para que não haja contaminação deveria haver impermeabilização do solo, 

drenagem controlada do chorume, queima de metano produzido e deveria situar-se  

longe da área urbana. Na Ilha Comprida nenhuma dessas exigências é obedecida, a 

começar pela proibição de funcionamento de lixão numa APA (Fig. 32).  
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Figura 32- Lixão a céu aberto da Ilha Comprida na Alameda Porto Paz, que 

origina até um lago de  chorume, (Foto de João Luiz  Becegato 2006). 

 

 Como o subsolo da Ilha Comprida é formado essencialmente por areia fina a 

muito fina ocorre infiltração rápida de chorume e há proliferação de urubus e ratos.A 

implantação do lixão propiciou também o aparecimento de favelas que, além de 

causar  impacto ambiental,  cria  problemas  sociais, pois há ocupação  irregular  de 

lotes por invasores, que passam a viver em função  do lixão. 



 97
 
9. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A Ilha Comprida, de cerca de 70 km de extensão, é formada principalmente por  

areia  quartzosa fina a muito fina e completamente inconsolidada, que  constitui a 

Formação Ilha Comprida de idade holocênica. Na metade interna do terço meridional  

afloram  arenitos  pleistocênicos da Formação Cananéia, que  foi preservada por 

estar ancorada ao  Morrete, representativo de intrusão alcalina cretácea. 

 Em toda a extensão da Ilha Comprida são visíveis alinhamentos de cordões  

litorâneos , mais  conspícuos sobre  a Formação Ilha Comprida  que  sobre  a 

Formação Cananéia, onde  estão  parcialmente  obliterados. Esses alinhamentos  

evidenciam  sucessivas  posições  ocupadas  por  linhas  praiais antigas, formadas 

durante as variações  dos níveis  relativos do mar. Em  parte  considerável  da Ilha 

Comprida , principalmente  na porção  setentrional, ocorrem dunas  eólicas , em 

grande  parte  inativas. 

 Os contextos ligados às evoluções geológica e geomorfológica fazem  com 

que a Ilha Comprida  apresente extrema fragilidade ambiental, normente  na 

extremidade setentrional , que se acha praticamente  em fase  de formação 

(deposição e erosão). 

 A Ilha Comprida não é auto-suficiente em água potável e para demais usos 

domésticos, que são supridas pela SABESP (Saneamento Básico dom Estado de 

São Paulo), cuja ETA (Estação de Tratamento de Água) situa-se na cidade de 

Iguape. 

 O município de Ilha Comprida é desprovido de sistema de reciclagem de 

resíduos domésticos urbanos e os esgotos domésticos e comerciais são só 

parcialmente tratados. Deste modo, os córregos (sangradouros) que se originam na 

área urbana mais habitada transportam resíduos e a maior parte dos esgotos 

domésticos praticamente sem tratamento. Em altas temporadas de veraneio a 

população  normal  de aproximadamente 10 mil habitantes, aumenta  para  cerca de 

150 mil e quaisquer infra-estruturas urbanas são incapazes  de suportar  este  

formidável aumento  momentâneo de sobrecarga. 

Agravando ainda mais o fato, o Município de Ilha Comprida acha-se  estabelecido  

dentro de uma APA ( Área de Proteção Ambiental ) , conforma  decreto do Governo  

Estadual nº 26.881 de 1987. No mínimo 21 anos antes da criação da APA  

(Geobrás, 1966) , havia sido   identificada  a acentuada  fragilidade  ambiental  desta 
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ilha. Por isso mesmo, visando a proteção da flora e da fauna estabelecidas em 

“restingas”, dunas eólicas, manguezais e praias da ilha, através do decreto nº 30.817  

foi criada também  uma ARIE ( Área de Relevante Interesse Ecológico). 

 Tanto o número de turistas, que multiplica por quase 15 a população 

permanente da Ilha Comprida durante as altas temporadas de veraneio, quanto o 

loteamento clandestino de praticamente toda ilha, comprometem a qualidade  

ambiental. Praticamente não se nota preocupação com a destinação dos resíduos  

urbanos  domésticos  e comerciais, nem com  o tratamento  de esgotos. Por  outro 

lado , a melhoria de infra-estrutura urbana  poderá  causar  um aumento  explosivo  

nos números  de moradores e turistas, tornando cada vez mais graves  as crises 

ambientais. 

 Para tentar minimizar os impactos ambientais na APA da Ilha Comprida, que 

tendem a crescer exponencialmente em função da explosão populacional, tanto 

permanente quanto temporária, algumas medidas de mitigação poderiam ser 

tomadas, tais como: 

 

a) Conscientização ambiental  dos munícipes e dos turistas; 

b) Reciclagem de materiais inorgânicos dos  resíduos  domésticos e comerciais, 

através de coleta seletiva em papéis, plásticos, vidros, e metais; 

c) Organização de cooperativa de pessoas, que vivam dos materiais fornecidos 

pelo  lixão  a céu-aberto,para que possam viver com mais dignidade; 

d) Remoção e deposição de lixo em local mais apropriado na ilha ou no 

continente, com o mínimo de preparação prévia do aterro; 

e) Ampliação de rede de esgotos e da capacidade de tratamento para  

atendimento à toda população  do município  de Ilha Comprida; 

f) Organização com credenciamento oficial de setores ecoturísticos, que 

protejam  áreas  de vegetação  de dunas  e manguezais, além de sambaquis , 

para promover  a conservação dessas  áreas; e  

g) Regulamentação completa dos loteamentos clandestinos e demarcação  clara 

dos limites da ZVS ( Zona de Vida Silvestre) e ARIE ( Área de Relevante 

Interesse Ecológico) da APA de Ilha Comprida.  

 Somente a adoção urgente e efetiva das medidas supracitadas, 

acompanhada da imprescindível fiscalização com aplicação de multas ou outras 
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penas, poderá  assegurar o desenvolvimento  sustentável , com  mínimo impacto  

ambiental possível , fato  que lamentavelmente não  vêm ocorrendo até o momento .     
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