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LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

ACAS - Água Central do Atlântico Sul 

ADR - Agências de Desenvolvimento Regional de Itajaí 

AGSN - Aglomerado Subnormal 

APA - Área de Proteção Ambiental 

APELL - Alerta a Preparação de Comunidades para Emergências Locais  

CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 

CASAN - Companhia Catarinense de Águas  

CDB - Convenção sobre Diversidade Biológica  

CDRJ - Companhia Docas do Rio de Janeiro 

CEPENE - Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade 

Marinha do Nordeste 

CEPERG - Centro de Pesquisa e Gestão dos Recursos Pesqueiros Estuarinos e 

Lagunares 

CEPNOR - Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade 

Marinha do Norte 

CEPSUL - Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade 

Marinha do Sudeste e Sul 

CISP - Centro Integrado de Segurança Pública 

CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social 

CNAAA - Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto 

CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

CNUDM - Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar 

COMAD - Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência 

COMDEPI - Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa 

COMPEDE - Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência 

COMPERJ - Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro 

CEPERJ - Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de 

Servidores Públicos do Rio de Janeiro  

CTTMAR - Centro de Ciências Tecnológicas da Terra e do Mar 

DATASUS - Base de Dados do Sistema Único de Saúde 

DIBIO - Diretoria de Pesquisa Avaliação e Monitoramento da Biodiversidade  
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ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio 

ESEC - Estação Ecológica 

ESTATPESCA - Programa de Coleta de Dados de Desembarque de Pescado 

FINBRA/STN - Finanças do Brasil/Secretaria do Tesouro Nacional 

FIPERJ - Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro  

FLIP - Festa Internacional do Livro em Paraty 

FUNDEPAG - Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa e do Agronegócio 

FUSAR - Fundação de Saúde de Angra dos Reis  

GASMEX - Gasoduto de Mexilhão 

GASTAU - Gasoduto Caraguatatuba-Taubaté 

GERCO - Programa de Gerenciamento Costeiro do Ministério do Meio Ambiente 

IBGE - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

ICMBio - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias (Competência Estadual) 

IDHM - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

IFDM - Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal 

INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

ISP-RJ - Instituto de Segurança Pública do Governo do Rio de Janeiro 

IPRS - Índice Paulista de Responsabilidade Social (Fundação SEADE) 

IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano (Competência Municipal) 

ISS - Imposto sobre Serviços (Competência Municipal) 

IVS - Índice de Vulnerabilidade Social (Fundação SEADE) 

LUOS - Lei de Uso e Ocupação do Solo 

MEC - Ministério da Educação 

MMA - Ministério do Meio Ambiente 

MTE - Ministério do Trabalho e Emprego 

MUNIC IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais  

OCVAP I e II - Oleodutos Caraguatatuba Vale do Paraíba I e II 

ONU - Organização das Nações Unidas 

PCSR-BS - Programa de Comunicação Social Regional da Bacia de Santos  

PCZC - Plano de Gestão da Zona Costeira 

PDTU - Plano Diretor de Transportes Urbanos 
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PEIG - Parque Estadual da Ilha Grande 

PESM - Parque Estadual Serra do Mar 

PESET - Parque Estadual da Serra da Tiririca 

PIB - Produto Interno Bruto 

PMAP - Plano de Monitoramento da Atividade Pesqueira 

PMS - Projeto de Monitoramento Socioeconômico  

PMTE - Projeto de Monitoramento de Tráfego de Embarcações 

PNAP - Plano Nacional Estratégico de Áreas Protegidas 

PNGC - Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro 

PNQP - Plano Nacional de Qualificação Profissional 

PNSB - Parque Nacional da Serra da Bocaina 

PNUMA - Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

PORTONAVE - Terminal Portuário de Navegantes 

PROBIO - Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade 

Biológica Brasileira 

PROMINP - Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás 

PS - Posto de Saúde 

PUR - Planos Urbanísticos Regionais 

RAIS - Relação Anual Informações Sociais 

RBMA- Reserva da Biosfera da Mata Atlântica 

RDS - Reserva de Desenvolvimento Sustentável 

REDUC - Refinaria de Duque de Caxias  

REVAP - Refinaria do Vale do Paraíba 

RHBG - Região Hidrográfica da Baia da Guanabara  

RMBS - Região Metropolitana da Baixada Santista 

RMRJ - Região Metropolitana do Rio de Janeiro 

RPBC - Refinaria Presidente Bernardes 

RPPN - Reserva Particular do Patrimônio Natural 

RQA-ZC - Relatórios da Qualidade Ambiental da Zona Costeira 

SEADE - Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados de São Paulo 

SEAP - Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca  

SECOMT - Secretaria de Políticas para Comunidades Tradicionais 
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SEPPIR  - Secretaria de Promoção de Política de Igualdade Racial 

SINAVAL - Sindicato Nacional da Indústria de Construção Naval 

SINAPIR - Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial 

SINPESQ - Sistema Nacional de Informações de Pesca e Aquicultura 

SNIS - Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento  

SNUC - Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

SPA - Sistema de Produção Antecipada 

SUDEPE - Superintendência do Desenvolvimento da Pesca 

SUS - Sistema Único de Saúde 

TAMAR - Projeto Tartaruga Marinha 

TCE-RJ - Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro 

TEBAR - Terminal Marítimo Almirante Barroso 

TEBIG - Terminal Marítimo da Baia da Ilha Grande 

TLD - Testes de Longa Duração 

TPAR - Terminal Portuário de Angra dos Reis S/A 

TPPN - Terminal Portuário de Ponta Negra 

UBS - Unidade Básica de Saúde 

UNESCO - Organização das Nações Unidas para Educação e a Cultura 

UNITAU - Universidade de Taubaté 

UNIVALI - Universidade do Vale do Itajaí 

UO-BC - Unidade de Operação, Exploração e Produção de Petróleo e Gás da 

Bacia de Campos - Petrobras 

UO-BS - Unidade de Operação, Exploração e Produção de Petróleo e Gás da 

Bacia de Santos - Petrobras 

UTGN - Unidade de Tratamento de Gás Natural 

UTGCA - Unidade de Tratamento de Gás Natural Monteiro Lobato 

(Caraguatatuba) 

ZCB - Zona Costeira Brasileira 

ZCBS - Zona Costeira da Bacia de Santos 

ZEEC - Zoneamento Ecológico Econômico da Zona Costeira  
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1 Apresentação 

O processo de caracterização territorial da Bacia de Santos, 

especificamente, dos 14 municípios selecionados para o projeto piloto de 

monitoramento dos indicadores socioeconômicos e ambientais da área de 

operação da UO-BS, responde a dois aspectos fundamentais. O primeiro 

aspecto trata do recorte das escalas espaciais em que se quer compreender os 

impactos e fenômenos espaciais e sociais gerados pelas atividades da 

indústria de Petróleo e Gás na região. Aqui se adota um percurso entre 

escalas, partindo da zona costeira brasileira, suas características e 

transformações ao longo do tempo, alcançando os setores costeiros e seus 

respectivos municípios. O segundo aspecto relaciona-se aos indicadores e 

temas pré-selecionados para a realização deste trabalho, na sua maioria com 

periodicidade de publicação e capazes de serem mencionados continuamente, 

oferecendo um primeiro panorama geral da Bacia de Santos, inclusive, 

definindo algumas dimensões da realidade social e econômica dos territórios e 

da sociedade que ali vive e se reproduz. 

A escolha e os limites espaciais de análise justificam-se devido à inter-

relação profunda que há entre as atividades produtivas da UO-BS – e seus 

desdobramentos sobre a região da Bacia de Santos e territórios, e as 

caraterísticas socioeconômicas que cada município analisado neste projeto 

possui ou passou a ter nos últimos anos.  

Optou-se por contextualizar o estudo da Bacia de Santos na Zona Costeira 

Brasileira, tal como estabelecida no parágrafo 4º do art. 225 da Constituição 

Federal, e definida pelo Decreto Nº 5.300 de 7 de dezembro de 2004. É 

importante reconhecer que existem recortes territoriais alternativos, como a 

Faixa Litorânea, por exemplo, que compreende apenas os municípios 

banhados pelo Oceano Atlântico. Porém, como pode ser observado na Tabela 

37, em Anexo, o único recorte territorial que contempla os 14 municípios 

selecionados para o Projeto Piloto é o da Zona Costeira. 
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O documento em questão permite delimitar importantes mudanças 

socioeconômicas ocorridas desde o início das operações de exploração e 

produção de petróleo e gás na zona costeira da Bacia de Santos. Contudo, 

com o cuidado de evitar relações lineares entre a presença da UO-BS e algum 

fenômeno social identificado. 

No caso dos dados e das dimensões analisadas, buscou-se dar um 

primeiro passo em direção à seleção e definição de alguns temas que 

auxiliarão na construção e revisão dos indicadores do sistema piloto. Essa 

condição também considera o recorte espacial estipulado, pois, tanto os 

instrumentos já existentes de planejamento e produção de informação territorial 

como os aspectos espaciais (regionais e municipais) impõem limites à análise e 

às atividades futuras deste trabalho. 

Ao final deseja-se que este “Caderno de Município” - Produto C, assim 

como o caderno relativo à Indústria do Petróleo - Produto B, garanta segurança 

técnica e conceitual à continuidade das etapas: de definição dos Temas que 

serão incorporados ao sistema, e dos possíveis indicadores definidos de 

acordo com o marco ordenador a ser definido no decorrer do estudo. 
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2 A Zona Costeira e Marinha Brasileira  

Os principais instrumentos para a gestão do uso e ocupação do solo na 

Área de Influência geográfica da UO-BS incluem planos e programas federais, 

com abordagens setoriais, visando à gestão da zona costeira e os planos 

diretores municipais, que visam disciplinar o uso e ocupação do solo no interior 

dos municípios costeiros. 

A principal ação identificada na esfera federal e que visa o ordenamento do 

uso e ocupação do solo na zona costeira pertinente à atividade em questão é o 

Programa de Gerenciamento Costeiro (GERCO), que tem vinculado em suas 

diretrizes várias iniciativas como a geração e atualização de um sistema de 

informações geográficas com o objetivo de balizar as implementações das 

políticas estaduais de Gerenciamento Costeiro, monitoramento regular de 

indicadores ambientais e o desenvolvimento de Planos Municipais de 

Gerenciamento Costeiro em atendimento às diretrizes Federais e Estaduais 

para a zona costeira, além da elaboração de relatórios de monitoramento 

(Relatórios da Qualidade Ambiental da Zona Costeira - RQA-ZC) que visam 

aferir a eficácia das ações de gerenciamento costeiro. Estes dados são 

utilizados para balizar o Zoneamento Ecológico Econômico da Zona Costeira 

(ZEEC) e o Plano de Gestão da Zona Costeira (PGZC) que contempla as 

ações para o ordenamento territorial nessa área (Associação Science, 2012a, 

p. 126).  

O Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC) define a Zona 

Costeira Brasileira, estabelecida como patrimônio nacional pela Constituição 

Federal (art. 225, Inc.VII parágrafo 4º), tem sua definição no Plano Nacional de 

Gerenciamento Costeiro - PNGC. Segundo o PNGC, a Zona Costeira Brasileira 

consiste no espaço geográfico de interação do ar, do mar e da terra, incluindo 

seus recursos ambientais. 

A Zona Costeira abrange a faixa marítima, a qual se estende mar afora, 

distando 12 milhas marítimas (22,2 Km) das Linhas de Base estabelecidas de 

acordo com a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar 

(CNUDM), compreendendo a totalidade do Mar Territorial e a  faixa terrestre, 
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formada pelos municípios que sofrem influência direta dos fenômenos 

ocorrentes na Zona Costeira, isto é, os municípios defrontantes com o mar; e, 

também, os municípios não defrontantes com o mar que se localizem nas 

regiões metropolitanas litorâneas; os municípios contíguos às grandes cidades 

e às capitais estaduais litorâneas, que apresentem processo de conurbação; os 

municípios próximos ao litoral, até 50 km da linha de costa, que aloquem, em 

seu território, atividades ou infraestruturas de grande impacto ambiental sobre 

a Zona Costeira, ou ecossistemas costeiros de alta relevância; os municípios 

estuarinos-lagunares, mesmo que não diretamente defrontantes com o mar, 

dada a relevância destes ambientes para a dinâmica marítimo-litorânea; e os 

municípios que, mesmo não defrontantes com o mar, tenham todos seus 

limites estabelecidos com os municípios referidos anteriormente.  

A Zona Costeira Brasileira1 possui uma área estimada de 654 mil km2, dos 

quais cerca de 324 mil km2, segundo o IBGE, corresponde ao território dos 396 

municípios costeiros e o restante às superfícies das Águas Interiores e do Mar 

Territorial, respectivamente cerca de 180 mil e 150 mil km2. As águas interiores 

aqui consideradas são aquelas contidas entre a Linha de Base2, utilizada para 

a delimitação do mar territorial e a linha de costa propriamente dita, acrescida 

das superfícies líquidas da Lagoa dos Patos e a porção brasileira da Lagoa 

Mirim, que não estão incluídas nos limites municipais da Malha Digital do IBGE.  

A região costeira, em sua parte terrestre, está distribuída pelo território de 17 

estados (Figura 1). 

                                            
1  Definida de acordo com o Decreto nº 5.300, de 7 de dezembro de 2004, que regulamenta a 
Lei nº 7.661, de 16 de maio de 1988, que institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro - 
PNGC, dispõe sobre regras de uso e ocupação da zona costeira e estabelece critérios de 
gestão da orla marítima, e dá outras providências. 
2 A linha de base, com os pontos definidos pelo Decreto 4.983 de 10 de fevereiro de 2004, que 
é utilizada para delimitar o Mar territorial foi estimada, por geoprocessamento em cartas de 
larga escala, em 6.760 km. A linha de costa, pelo mesmo procedimento, foi calculada em 8.690 
km. 
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Figura 1 - Zona Costeira e Marinha Brasileira 

Fonte: MMA, 2008. 
 

A Zona Costeira e Marinha é composta por uma diversidade de ambientes, 

muitos deles extremamente frágeis, com acentuado processo de degradação, 

gerado pela crescente ocupação desse espaço. Mangues, estuários, baías, 

restingas, lagos e lagoas, praias e costões, planícies costeiras, recifes e corais, 

florestas e muitos outros ambientes, encontram-se distribuídos ao longo dessa 

faixa.  

Um quarto da população brasileira reside nesta região e cinco regiões 

metropolitanas encontram-se no litoral (Belém, Fortaleza, Recife, Salvador e 

Rio de Janeiro). As atividades econômicas desenvolvidas na Zona Costeira são 

responsáveis por grande parte do PIB nacional. 

Desenvolvem-se nesse espaço atividades como a portuária, petrolífera, 

química, aquicultura (carcinicultura), pecuária, pesca, agricultura, turismo, 

desenvolvimento urbano, dentre outras, que associadas ao crescimento 

N
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populacional ocasionaram mudanças ambientais significativas. Os manguezais, 

por exemplo, que se estendem do Amapá a Santa Catarina, vêm sendo 

bastante afetados pela carcinicultura, principalmente na Região Nordeste, onde 

essa atividade, com crescente ampliação, tem sido apontada como a principal 

responsável pela degradação desse ambiente. 

 

Figura 2- Bacias Sedimentares da Zona Costeira e Marinha Brasileira 

 
Fonte: MMA, 2008. 
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2.1 A Bacia de Santos no contexto da Zona Costeira Brasileira 

A Bacia de Santos destaca-se no conjunto da Zona Costeira Brasileira 

(ZCB) pela suas dimensões demográfica e econômica. Reunindo 68 

municípios, apresenta uma área territorial de 27.738 km2 (8,57% da superfície 

total da ZCB), e uma população estimada em 2015 de 17.353.517 habitantes 

(35,92% do total da ZCB), segundo o IBGE (2015d). Portanto, um em cada três 

habitantes da Zona Costeira vive no território da Bacia de Santos, 

principalmente nas regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e da Baixada 

Santista (Vide Tabela 1). 

Do ponto de vista econômico, a importância da Bacia de Santos é 

flagrante, já que concentra cerca de 45% do Produto Interno Bruto do conjunto 

da ZCB em 2013 (IBGE, 2015c). Tal importância advém do adensamento 

industrial e de serviços nas metrópoles do Rio de Janeiro e da Baixada 

Santista, onde estão presentes importantes unidades produtivas do setor de 

petróleo e gás natural, como a Refinaria de Duque de Caxias (REDUC), uma 

das maiores do Brasil em capacidade instalada de refino de petróleo. A 

refinaria, que iniciou sua produção em 1961, ganha cada vez mais destaque no 

cenário nacional. Com uma logística privilegiada, responsável por 80% da 

produção de lubrificantes e pelo maior processamento de gás natural do Brasil, 

ela possui também o maior portfólio de produtos da Petrobras3. 

Também na Região Metropolitana do Rio de Janeiro está prevista a 

implantação do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj) no 

município de Itaboraí, com a finalidade de aumentar a capacidade de 

processamento de gás natural e de refino de petróleo.  

Outra unidade produtiva importante na Bacia de Santos é a Refinaria 

Presidente Bernardes (RPBC),  na região metropolitana da Baixada Santista. A 

                                            
3 Vide  http://www.petrobras.com.br/pt/nossas-atividades/principais-

operacoes/refinarias/refinaria-duque-de-caxias-reduc.htm 
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refinaria teve o mérito de abrir caminho para o surgimento, em São Paulo, do 

pioneiro polo petroquímico de Cubatão4. 

A produção de petróleo na Bacia de Santos cresceu de modo sustentado e 

em ritmo acelerado a partir de 2011, quando iniciou-se a operação do Piloto do 

Campo de Lula, então denominado Tupi. De longe, o maior campo em 

produção de petróleo e gás natural no Brasil5.  

A participação da Bacia de Santos saltou de 3,7% para 32% da produção 

brasileira de petróleo6 entre 2011 e 2016. Desde o início de operação do 

campo de Merluza em 1992, seguido de Baúna em 2013, ambos no pós-sal até 

a operação plena de Lula e Sapinhoá, no pré-sal, trata-se de uma história bem-

sucedida de conquistas em direção a águas cada vez mais profundas e 

obtendo resultados promissores abaixo da camada de sal (GEOECONOMICA, 

2016).  

Para o processo de licenciamento ambiental da atividade de perfuração na 

Bacia de Santos nos moldes da legislação vigente, foi delimitada uma área 

marítima com aproximadamente 145 mil quilômetros quadrados que se estende 

do município de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, à Florianópolis, em Santa 

Catarina — denominada de Área Geográfica da Bacia de Santos (AGBS). Ao 

final do processo de licenciamento, foi emitida pelo Ibama, em 2011, a Licença 

de Operação para Perfuração autorizando a atividade de perfuração e 

completação (preparação do poço para a  produção) de até 120 poços por ano 

dentro da Área Geográfica da Bacia de Santos, nos blocos onde a Petrobras é 

a operadora (Petrobras, [s.d.]). 

 

                                            
4 Vide  http://www.petrobras.com.br/pt/nossas-atividades/principais-
operacoes/refinarias/refinaria-presidente-bernardes-rpbc.htm 

5 A operação do campo de Lula (640 Mbbl/d) em setembro de 2016 foi superior à soma da 
produção do segundo, Roncador (274 Mbbl/d), situado na Bacia de Campos, e terceiro 
Sapinhoá (264 Mbbl/d), na Bacia de Santos, campos produtores de petróleo. A produção de 
petróleo de Lula é a maior já registrada por um campo no Brasil, superando a produção 
realizada pelo campo de Marlim em abril de 2002, que foi de 615,8 Mbbl/d. (ANP, Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, 2016a, p. 18) 
6 Dados até setembro de 2016 (ANP, Opus Cit.) 
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Tabela 1 - Bacias Sedimentares da Zona Costeira e Marinha - Dados Básicos 

BACIA Número de  
Municípios 

Área (Km2) % Área População 
Estimada 2015 

% População PIB em 2013 (Em 
Milhões de reais) 

% do PIB 

Foz do Amazonas 27 110.978,84 34,29 3.224.451 6,67 49.224,96 3,80 
Pará-Maranhão 28 27.714,96 8,56 683.046 1,41 4.167,23 0,32 
Barreirinhas 20 19.697,43 6,09 1.963.446 4,06 28.691,49 2,21 
Ceará 27 14.243,46 4,40 4.321.775 8,94 73.887,19 5,70 
Potiguar 33 14.021,93 4,33 2.046.049 4,23 37.962,52 2,93 
Pernambuco-Paraíba 28 5.898,01 1,82 5.226.773 10,82 113.333,92 8,74 
Sergipe-Alagoas 44 11.604,11 3,59 2.806.409 5,81 47.327,60 3,65 
Cumuruxatiba 4 7.099,01 2,19 226.157 0,47 2.555,39 0,20 
Recôncavo-Tucano 24 9.880,03 3,05 4.206.799 8,71 90.460,65 6,98 
Camamu-Almada 11 7.935,40 2,45 481.108 1,00 8.474,11 0,65 
Mucuri 3 5.492,66 1,7 106.832 0,22 1.983,03 0,15 
Jequitinhonha 3 4.544,88 1,4 79.132 0,16 694,85 0,05 
Espirito Santo 16 12.373,74 3,82 2.381.864 4,93 85.669,05 6,61 
Campos 14 10.563,12 3,26 1.497.911 3,10 142.562,61 11,00 
Santos 68 27.738,74 8,57 17.353.517 35,92 575.374,45 44,39 
Pelotas 46 33.816,71 10,45 1.713.973 3,55 33.998,57 2,62 
        
Zona Costeira 396 323.603,02 100,00 48.319.242 100,00 1.296.367,63 100,00 

Fonte: IBGE, Divisão Territorial do Brasil; Estimativa de População para 2015; PIB por munícipio 2013. 
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2.2 A presença da Petrobras na Bacia de Santos 

Na Bacia de Santos, muito antes das atuais explorações no Pré-sal, as 

primeiras prospecções sísmicas começaram em 1969; um poço pioneiro foi 

perfurado em 1971. O primeiro campo descoberto foi Merluza, em 1979, 

seguindo-se os campos de Tubarão, em 1988, e Estrela-do-Mar, Coral e 

Caravela, todos em águas em torno de 300 metros de profundidade.  

 As explorações na Bacia de Santos diminuíram após as grandes 

descobertas na Bacia de Campos, nas décadas de 1980-1990. No princípio da 

década de 2000, a PETROBRAS intensificou as atividades exploratórias nas 

rochas sedimentares da Bacia  de Santos, acima da camada de sal. As 

perfurações de poços resultaram na descoberta de vários campos de gás, 

como Mexilhão, em 2003 - o maior campo de gás natural na plataforma 

continental do Brasil - Tambaú e Pirapitanga, e de diversos campos de 

petróleo, como Carapiá, Tambuatá, Uruguá e Atlanta, todos acima da camada 

de sal (MORAIS 2013, p 221). 

Figura 3 - Bacia de Santos - Polos de Produção 

 
Fonte: Petrobras, 2006. 
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Segundo o Plano Diretor para Desenvolvimento da Produção de Gás 

Natural e Petróleo da Bacia de Santos (Petrobras, 2006), o desenvolvimento da 

Bacia de Santos está assentado em cinco polos de produção: Merluza, 

Mexilhão, Uruguá, Pré-sal e o Sul ou Baúna. Os dados a seguir foram obtidos 

na Página Comunica Bacia de Santos, que contém informações atualizadas e o 

mapa já inclui as FPSO de Cidade de Caraguatatuba e Cidade de Saquarema7. 

2.2.1.1 Polo Merluza 
Em operação desde 1993, a plataforma de Merluza (PMLZ-1) produz os 

campos de gás natural de Merluza e Lagosta. Instalada a cerca de 180 

quilômetros da costa de Praia Grande (SP), Merluza é uma plataforma fixa e 

está em uma lâmina d’água de 131 metros. 

Toda a produção de ambos os campos é escoada para o continente 

através de um gasoduto de 215 quilômetros de extensão que liga a plataforma 

até a Unidade de Gás Natural localizada na Refinaria Presidente Bernardes 

(RPBC), em Cubatão (SP), onde é processado, seguindo depois para 

distribuição. 

2.2.1.2 Polo Mexilhão 
O projeto Mexilhão consiste de uma plataforma de produção de gás natural 

e condensado de mesmo nome do campo — a Plataforma de Mexilhão, ou 

PMXL-1 — e seus gasodutos. Sua capacidade de produção é de até 15 

milhões de m3/dia de gás natural e 20 mil barris/dia de condensado. A PMXL-1 

está instalada a aproximadamente 145 quilômetros da costa de Caraguatatuba 

(SP), em profundidade de 172 metros. 

O gás natural e o condensado produzidos são escoados por meio de um 

gasoduto marítimo até a Unidade de Tratamento de Gás Monteiro Lobato 

(UTGCA), instalada em Caraguatatuba, e de lá seguem pelo gasoduto 

Caraguatatuba-Taubaté (GASTAU) para distribuição ao consumidor final, 

interligando-se a malha de gasodutos da companhia. 

                                            
7 Vide http://www.comunicabaciadesantos.com.br/noticias 
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Já o C5+ e o GLP produzidos na UTGCA são enviados para a Refinaria 

Henrique Lage (REVAP), em São José dos Campos (SP), por meio de carretas 

e do oleoduto OCVAP I, respectivamente. 

A plataforma de Mexilhão é considerada um projeto estruturante pois, além 

e produzir as reservas de Mexilhão, também viabiliza o escoamento de outras 

plataformas no pré e no pós-sal da Bacia de Santos. 

2.2.1.3 Polo Uruguá 
O projeto Uruguá-Tambaú foi desenvolvido para viabilizar a produção de 

petróleo e gás natural dos campos de mesmo nome, localizados na porção 

norte da Bacia de Santos, a cerca de 160 quilômetros da costa do estado do 

Rio de Janeiro. 

A produção de ambos os campos é feita por meio do FPSO Cidade de 

Santos, instalado em lâmina d’água de aproximadamente 1.300 metros. 

A capacidade de produção do navio-plataforma é de 25 mil barris de óleo e 

10 milhões de metros cúbicos diários de gás natural. 

O petróleo produzido é armazenado na própria embarcação e escoado 

periodicamente para a costa por meio de navios aliviadores. O gás natural é 

escoado por meio de um gasoduto marítimo até a Plataforma de Mexilhão 

(PMXL-1), a 174 quilômetros de distância. De lá, segue por outro gasoduto até 

a Unidade de Tratamento de Gás Monteiro Lobato (UTGCA), em operação em 

Caraguatatuba (SP). 

Para a elaboração do TAC-BS, assim como para realizar o processo de 

licenciamento ambiental da atividade de perfuração na Bacia de Santos nos 

moldes da legislação vigente, foi delimitada uma área marítima com 

aproximadamente 145 mil quilômetros quadrados, que se estende do município 

de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, a Florianópolis, em Santa Catarina — 

denominada de Área Geográfica da Bacia de Santos (AGBS). Ao final do 

processo de licenciamento, foi emitida pelo Ibama, em 2011, a Licença de 

Operação para Perfuração autorizando a atividade de perfuração e 

completação (preparação do poço para a  produção) de até 120 poços por ano 
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dentro da Área Geográfica da Bacia de Santos, nos blocos onde a Petrobras é 

a operadora. 

2.2.1.4 Polo Pré-sal 
De longe o mais importante polo da Bacia de Santos, pela sua produção 

atual e potencial, as atividades de E&P no Polo Pré-sal foram realizadas em 

duas etapas. 

A Etapa 1 consiste de uma série de projetos de produção e escoamento de 

óleo e gás natural no Polo Pré-sal da Bacia de Santos. O projeto inclui a 

realização de Testes de Longa Duração (TLDs) e Sistemas de Produção 

Antecipada (SPAs), além de três unidades de produção (Projetos Pilotos e 

Desenvolvimento da Produção). A Etapa 1 contempla ainda trechos de 

gasodutos para escoamento do gás produzido. 

Todos os projetos de Desenvolvimento da Produção da Etapa 1 já estão 

operando. São eles: o FPSO Cidade de Paraty, no campo de Lula; o FPSO 

Cidade de Mangaratiba, também no campo de Lula, e o FPSO Cidade de São 

Paulo, no campo de Sapinhoá. 

O gás natural dos navios-plataformas é escoado por meio de gasodutos 

que se interligam com o gasoduto de Mexilhão, que leva o produto até a 

Unidade de Tratamento de Gás Monteiro Lobato, instalada na cidade paulista 

de Caraguatatuba. O óleo produzido é transportado por meio de navios-

aliviadores para terminais terrestres. 

A Etapa 2 consiste na realização de um conjunto de projetos que 

possibilitarão a produção e o escoamento de petróleo e gás natural na região 

do pré-sal da Bacia de Santos. Nele, estão incluídos 07 Sistemas de Produção 

Antecipada (SPAs), 13 sistemas de Desenvolvimento da Produção (DPs) e 15 

trechos de gasodutos marítimos. Os empreendimentos da Etapa 2 serão 

realizados a partir de 200 quilômetros da costa e em profundidades de 2 mil 

metros. 

Os SPAs são atividades realizadas para testar a capacidade e o 

comportamento dos reservatórios de petróleo. A duração estimada desses 

projetos é de quatro a seis meses. Para isso, a Petrobras utiliza dois navios-
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plataforma: o BW Cidade de São Vicente e o Dynamic Producer. Os dados 

obtidos são utilizados no planejamento dos sistemas definitivos de 

Desenvolvimento da Produção. 

Os sete SPAs que serão realizados na Etapa 2 ficam localizados no 

Campo de Lula e nas áreas de Sépia, Búzios, Atapu e Itapu. 

Com duração aproximada de 25 anos, os projetos de Desenvolvimento da 

Produção da Etapa 2 ficam localizados nos campos de Sapinhoá e Lula e nas 

áreas dos campos de Lapa e Búzios. 

O primeiro projeto definitivo de produção da Etapa 2 iniciou sua operação 

em novembro de 2014 por meio do FPSO Cidade de Ilhabela, instalado no 

campo de Sapinhoá. Em julho de 2015, foi iniciada a produção do FPSO 

Cidade de Itaguaí, na área de Iracema Norte, no campo de Lula. Mais 

recentemente, foi iniciada a produção do FPSO Cidade de Maricá, em 

operação na área de Lula Alto e do FPSO Cidade de Saquarema, em Lula 

Central. 

O gás natural produzido nas plataformas é utilizado na geração de energia 

a bordo, além de reinjeção nos reservatórios. Todo o excedente do gás é 

escoado por meio dos gasodutos denominados Rota 1 e  Rota 2 para ser 

tratado nas instalações terrestres da Unidade de Tratamento de Gás Monteiro 

Lobato (UTGCA), do Terminal Cabiúnas (Tecab).  

O Gasoduto Rota 3 possui aproximadamente 355km de extensão total, 

sendo 307km referentes ao trecho marítimo e 48km referentes ao trecho 

terrestre, e escoará gás natural do Polo Pré-Sal da Bacia de Santos até o 

Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro (Comperj), em Itaboraí. O 

óleo produzido é transportado por meio de navios-aliviadores para terminais 

terrestres. 

2.2.1.5 Polo Sul (Baúna) 
O projeto de Desenvolvimento da Produção de Baúna produz o 

reservatório de óleo de mesmo nome, localizado na porção sul da Bacia de 

Santos, a cerca de 210 quilômetros das cidades de Itajaí (SC) e Ilha Comprida 

(SP). 
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A produção se dá por meio do FPSO Cidade de Itajaí, com capacidade de 

processar diariamente 80 mil barris de óleo e 2 milhões de metros cúbicos de 

gás natural. 

O óleo produzido no FPSO é escoado periodicamente por meio de navios 

aliviadores. Já o gás é utilizado na geração de energia consumida na própria 

plataforma; o excedente é reinjetado e armazenado no próprio reservatório. 

 

2.3 A Biodiversidade da Bacia de Santos 

A Zona Costeira da Bacia de Santos (ZCBS) apresenta um mosaico de 

ecossistemas, e a área marinha contígua inclui toda a biodiversidade, derivada 

da variação zonal abrangida e das diferentes massas d’águas presentes nas 

regiões da plataforma e talude continentais, como por exemplo a presença da 

Água Central do Atlântico Sul8 sobre a plataforma continental e a sua 

ressurgência eventual ao longo da costa, que contribui para o aumento da 

produtividade primária.  

Nos meses de inverno, observam-se características climáticas mais 

próximas às condições temperadas devido ao deslocamento para norte da 

convergência subtropical, resultante do encontro das águas da corrente do 

Brasil com a corrente fria das Malvinas, condições estas que influenciam 

profundamente na composição da fauna local.  

Para abordarmos a biodiversidade nas áreas terrestres e úmidas da ZCBS 

adotamos a classificação de domínio morfoclimático de Ab’Saber, que 

considera aspectos paisagísticos e macro ecológicos, para situar os habitats e 

ecossistemas onde se desenvolveu uma abundante variedade de vida que ali 

interage. O conjunto de feições geomórficas, associação de solos, regimes 

hidrológicos e formações vegetais que estão presentes na ZCBS fazem parte 

                                            
8 Água Central do Atlântico Sul (ACAS): formada na Convergência Subtropical do Atlântico Sul, 

à 400 S de latitude; próxima à superfície; salinidade variando entre 35.9 e 34.6 e temperatura 

entre 180 C e 80 C. Profundidade de 100 a 800 metros. 
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do Domínio Mares de Morros Florestados (Ab’Saber, 2003, p. 16), 

caracterizado por apresentar clima úmido, relevo com presença de serra e solo 

que sofre com a erosão, com predominante decomposição de rochas 

cristalinas, provocada pelo alto índice pluviométrico (MMA, 2008).  

Inserido na zona biogeográfica da floresta tropical pluvial da Mata Atlântica, 

este domínio ocorre na ZCBS, ao longo de toda a bacia, ou seja, desde seu 

limite a norte no Arco de Cabo Frio, ao Limite Sul – na Plataforma de 

Florianópolis, e seu limite oeste na Serra do Mar, uma feição fisiográfica que 

confina a bacia marginal ao domínio oceânico (MMA, 2008, p. 36), ocupando 

todo território do Rio de Janeiro, o estado de São Paulo (exceto áreas ao norte 

e sul); o noroeste e faixa litorânea do Paraná e as áreas litorâneas de Santa 

Catarina (Ab’Saber, 2003). 

A pluviosidade nestas áreas varia de 1100 a 1500 mm, ocorrendo no trecho 

paulista da Serra do Mar, zonas de pluviosidade extrema, com precipitação que 

chegam de 3 a 4mil mm (Ab’Saber, 2003; Câmara e Galindo-Leal, 2005), 

transformando essas áreas em áreas de riscos de deslizamento pelo intenso 

escoamento superficial, aumento repentino das descargas fluviais, movimentos 

de massa e escorregamentos nas costas íngremes. 

Ao sul de São Paulo, no trecho que se inicia no estado do Paraná e vai até 

o Rio Grande do Sul, o clima passa a subtropical. Nessa faixa da planície 

costeira, são encontradas baías e lagoas, assim como costões rochosos, 

manguezais e restinga, além de praias arenosas. Os banhados e manguezais, 

neste trecho da ZCBS, são ecossistemas marcados por uma impressionante 

quantidade de aves. Desses ecossistemas, os manguezais, tem uma 

ocorrência frequente ao longo do litoral na ZCBS, já que estão associados a 

costas de baixa energia ou a áreas estuarinas, lagunares, baías e enseadas, 

bastante frequentes nesse litoral. 

Cada ecossistema apresenta um grau de biodiversidade sendo as praias, 

arenosas e lodosas, ecossistemas de baixa diversidade, pela ausência de 

substratos disponíveis para fixação e pela limitada oferta de alimentos, 

abrigando organismos especializados. Polarizam com este ecossistema em 
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termos de biodiversidade, os manguezais que apresentam elevada diversidade 

estrutural e funcional, atuando, com os estuários, como exportadores de 

biomassa para os sistemas adjacentes, já que os estuários e as lagoas 

costeiras se constituem em sistemas férteis, servindo de abrigo e região de 

criadouro para numerosas espécies. Finalmente, as restingas e costões 

rochosos encontram-se em posição intermediária em relação à biodiversidade 

(MMA, 2002).  

Os ecossistemas costeiros, por sua vez, exercem funções ecológicas, tais 

como a prevenção de inundações, da intrusão salina e da erosão costeira; a 

proteção contra tempestades; a reciclagem de nutrientes e de substâncias 

poluidoras; e a provisão de habitats e recursos para uma variedade de 

espécies explotadas, direta ou indiretamente. São ambientes complexos, 

diversificados e de extrema importância para a sustentação da vida no mar o 

que justifica a atenção para sua conservação e biodiversidade. Entretanto, 

estão menos representados no Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

- SNUC  (apenas 16 UCs), embora com a maior área protegida (6,31%) 

(FUNDAÇÃO BIO RIO, 2010).  

No mar, a abundância da vida marinha está associada às profundidades 

até onde há penetração de luz solar, com registros de vida marinha tornando-

se gradativamente mais escassos à medida que a profundidade vai 

aumentando. De acordo com o Mapa de Registros da Vida Marinha e 

Batimetria Oceânica (IBGE, DIRETORIA DE GEOCIÊNCIAS, 2011), de Arraial 

do Cabo a Florianópolis onde a plataforma é mais expandida para leste e sua 

largura pode atingir até 240 km.  

Há expressiva concentração de vida marinha até a profundidade de 1000m, 

principalmente até os limites do mar territorial (12 milhas náuticas) no trecho 

entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Entre 1000 m e 2000 m, a presença de 

vida se distribui por toda a plataforma, concentrando-se na proximidade do 

talude continental e escasseando à medida que se avança em direção ao limite 

marítimo internacional.  
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Outro fator que influi numa maior concentração de vida marinha na ZCBS 

está relacionado ao fenômeno da ressurgência. Nesta faixa da costa, o fluxo da 

Corrente do Brasil muda de direção para sudoeste em função da alteração da 

orientação da linha de costa e do alargamento da plataforma continental 

(KNOPPERS ET AL., 2002), indo se encontrar ao sul com a Corrente das 

Malvinas, formando a Convergência Subtropical.  

Uma parte da água fria vinda do Sul afunda e ocupa a camada inferior da 

Corrente do Brasil, ao longo do talude continental, dando origem a uma massa 

d’água, rica em nutrientes, com baixas temperaturas e salinidades, a Água 

Central do Atlântico Sul (ACAS). Durante o verão, na região Sudeste, observa-

se a penetração da ACAS sobre a plataforma continental, chegando até a zona 

costeira e influindo diretamente no aumento da produção primária, favorecendo 

a ocorrência de importantes recursos pesqueiros.  

O bioma marinho é aparentemente menos vulnerável por oferecer grande 

resistências às intervenções antrópicas, na medida em que nos afastamos da 

linha de costa. No entanto, os ecossistemas do bioma marinho sofrem 

ameaças constantes devido às atividades de navegação potencialmente 

poluentes, considerando as possibilidades de acidentes, seja pela 

operacionalização, manutenção e conservação inadequada do elevado número 

embarcações que atendem hoje na ZCBS, envolvendo diferentes atividades 

(pesqueiras industriais, artesanais, lazer, de carga, entre outras). Também 

devem ser considerados os riscos associados a vazamentos de produtos 

químicos e petroquímicos embarcados.  Neste sentido, os Mapas de 

Vulnerabilidade Ambiental ao Óleo são ferramentas importantes de 

gerenciamento da zona costeira, indicando as áreas mais vulneráveis a um 

derramamento de óleo.  

A sobrepesca e a pesca predatória oferecem ameaça aos pesqueiros, às 

tartarugas marinhas e mamíferos marinhos como algumas espécies de 

cetáceos que ocorrem ou migram pela ZEE na ZCBS, inspirando preocupação 

no que se refere à conservação, principalmente quanto aos mamíferos e 

quelônios, dentre os mamíferos: a baleia franca (Eubalaena australis); a jubarte 
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(Megaptera navaeangliae); a franciscana ou toninha (Pontoporia blainvillei); e o 

boto cinza (Sotalia fluviatili) (MMA, 2008, p. 200).  

Quanto aos quelônios, as cinco espécies observadas na região de estudo 

são integrantes da lista oficial de espécies ameaçadas de extinção do IBAMA:  

a tartaruga verde (Chelonia mydas) – na categoria vulnerável; a tartaruga 

cabeçuda (Caretta caretta), a tartaruga de pente (Eretmochelys imbricata) e a 

tartaruga oliva (Lepidochelys olivacea) – na categoria em perigo; e, por final a 

tartaruga de couro (Dermochelys coriacea) – na categoria criticamente em 

perigo. O período de desova das tartarugas marinhas no litoral brasileiro se 

estende entre os meses de setembro e março. Pode ser destacado como local 

de concentração para alimentação a região de Ubatuba (SP), onde existe uma 

base do Projeto TAMAR. 

Conservação da Biodiversidade da ZCBS 

O Mapa de Conservação, Uso sustentável e Biodiversidade  identifica na 

área de maior concentração de vida marinha na região da ZCBS, a 

necessidade extremamente alta de implementação de ações de conservação, 

uso sustentável e biodiversidade no bioma marinho.  

Como parte da estratégia global para a conservação da biodiversidade, 

sendo, inclusive, objeto de um acordo com metas estabelecidas pela 

Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) da ONU, o MMA por meio do 

Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica 

Brasileira (PROBIO)9, passou a identificar as áreas prioritárias para 

conservação da biodiversidade, a avaliar os condicionantes socioeconômicos e 

as tendências atuais da ocupação humana do território brasileiro, bem como 

formular as ações mais importantes para conservação dos nossos recursos 

naturais. Numa primeira avaliação foram identificadas 164 áreas prioritárias 

para a conservação da biodiversidade nas zonas costeira e marinha, estando 

37 no Sudeste (Espírito Santo ao Paraná), 40 no Sul (Santa Catarina e Rio 
                                            
9Disposto no decreto nº 5.092, de maio de 2004.  
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Grande do Sul) e, 31 na Plataforma Continental e Ilhas Oceânicas (MMA, 

SECRETARIA DE BIODIVERSIDADE E FLORESTAS, 2002). 

No que concerne à vegetação e à flora da Mata Atlântica, extensas áreas 

foram indicadas como prioritárias no litoral norte do Paraná acompanhando a 

costa até a divisa do estado do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, incluindo 

algumas das áreas mais bem conservadas de floresta ombrófila densa atlântica 

do Brasil: trechos da Serra do Mar, em que essa formação constitui amplas 

áreas de transição (ecótonos) com a floresta estacional semi decídua.  

Em 2007, essas Áreas Prioritárias foram atualizadas e instituídas pela 

Portaria MMA nº 09, de 23 de janeiro de 2007. Observou-se um pequeno 

aumento na extensão territorial das áreas prioritárias, mas um crescimento da 

ordem de praticamente 5:1 no número das áreas prioritárias e houve a inclusão 

da Zona Costeira na área analisada.  

Considerando-se o predomínio do bioma de Mata Atlântica na ZCBS  e a 

importância deste bioma, foi utilizado como referência o Atlas dos 

Remanescentes Florestais da Mata Atlântica em sua sexta edição, 

(SOSMA/INPE, 2011), para avaliação da situação da ocorrência de algumas 

classes fito fisionômica nesta área. Trabalhando sobre 98% da área de Mata 

Atlântica do país, o que corresponde a 128.898.971 hectares, o Atlas  avaliou a 

dinâmica deste bioma entre o período 2008 e 2010 apresentando os resultados 

para os estados que integram a ZCBS, mostrados na tabela em anexo (Tabela 

38).  

Em maio de 2016, a Fundação SOS Mata Atlântica em parceria com o 

INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais divulgou um novo 

levantamento que mostra que o Paraná é o estado que mais desmatou nos 

últimos trinta anos. Segundo a pesquisa, entre 1985 e 2015, foram desmatados 

mais de 456 mil hectares, área equivalente a mais de dez cidades de Curitiba. 

Só entre 2014 e 2015, o estado desmatou 1.988 hectares. 

Já o Estado do Rio tem hoje 30,7% (cerca de 1,3 milhão de hectares) de 

sua Mata Atlântica original segundo os dados referentes aos anos de 2014-

2015 (Fundação SOS Mata Atlântica (SOSMA), Instituto Nacional de Pesquisas 
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Espaciais (INPE), 2011) e o município de Angra dos Reis foi o município 

fluminense que mais conservou o seu bioma, com 80% do total natural 

preservado, segundo os dados do Atlas dos Remanescentes Florestais da 

Mata Atlântica.  

Os estados de Santa Catarina seguido pelo do Paraná, foram o que 

tiveram o maior percentual de área desflorestada (0,17%) sendo a maior perda, 

de área de floresta, seguida pela de área de restinga. No período de 2014 a 

2015 esta tendência se agravou sendo registrada a supressão de vegetação de 

restinga em Santa Catarina e no Paraná.  

Como ações prioritárias para as áreas de Mata Atlântica, foram 

recomendados: a formação de mosaico ou corredor ecológico, seguida de 

criação de UCs de Proteção Integral, inventários biológicos e criação de UCs 

de Uso Sustentável como esforço imediato para proteger todas as principais 

áreas bem conservadas de remanescentes de Mata Atlântica bem como, 

promover a recuperação de áreas degradadas, principalmente para interligar os 

fragmentos e permitir o fluxo gênico de fauna e flora (Ministério do Meio 

Ambiente, Secretaria de Biodiversidade e Florestas, 2007).  

A cobertura de áreas protegidas na Mata Atlântica avançou 

expressivamente ao longo dos últimos anos, com a contribuição dos governos 

federal, estadual e mais recentemente dos governos municipal e a iniciativa 

privada.  

No trecho da Zona Costeira da Bacia de Santos (ZCBS) alguns 

remanescentes da Mata Atlântica já são protegidos por Mosaicos10, um modelo 

de gestão integrada, que reúne algumas unidades de conservação. Os 

mosaicos têm por objetivo a compatibilização, aperfeiçoamento e integração 

                                            
10 A lei que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC, estabelece 

em seu artigo 26:“quando existir um conjunto de unidades de conservação de categorias 
diferentes ou não, próximas, justapostas ou sobrepostas, e outras áreas protegidas públicas ou 
privadas, constituindo um mosaico, a gestão do conjunto deverá ser feita de forma integrada e 
participativa, considerando-se os seus distintos objetivos de conservação, de forma a 
compatibilizar a presença da biodiversidade, a valorização da sociodiversidade e o 
desenvolvimento sustentável no contexto regional”. 



 

 

Sistema de Indicadores Socioambientais no Âmbito 

da Unidade de Operação, Exploração e Produção de 

Petróleo e Gás da Bacia de Santos 

Caracterização dos 

Municípios 

Pág. 

39 / 333 

 

  

 
Claudio A. G. Egler 

Coordenador da Equipe 
Relatório 

BR_03 

Revisão 03 

04/2017 

 

das atividades desenvolvidas em cada Unidade de Conservação (UC), visando 

os usos nas fronteiras entre unidades, a fiscalização compartilhada, a 

compensação ambiental e o estreitamento de relações com as populações 

residentes nas regiões de mosaicos11. O Mosaico da Bocaina, reconhecido 

pela Portaria do MMA nº 349/2006, juntamente com o Mosaico Central 

Fluminense12 e o Mosaico da Mantiqueira13 formam o Corredor da 

Biodiversidade da Serra do Mar abrangendo os estados do Rio de Janeiro São 

Paulo e Minas Gerais e ligando os fragmentos florestais da Serra do Mar aos 

da Serra dos Órgãos.  

 

                                            
11 Mosaico de Unidades de Conservação e Áreas Protegidas, previsto na Lei nº 

9.985/2000 (SNUC) e regulamentado pelo Decreto nº 4.340/2002. 
12 Reconhecido pela Portaria do MMA nº 350/2006, o Mosaico da Mata Atlântica Central 

Fluminense, no Estado do Rio de Janeiro, abrange uma área com cerca de 233.710 hectares, 
13 municípios e 22 Unidades de Conservação e suas zonas de amortecimento. 

13 Mosaico de Unidades de Conservação da Região da Serra da Mantiqueira, abrange 
uma área com cerca de 445.615 hectares, 37 municípios e 19 Unidades de Conservação e 
suas zonas de amortecimento: no Estado do Rio de Janeiro: o Parque Nacional do Itatiaia; no 
Município de Resende-RJ: 1. Parque Municipal da Serrinha do Alambari; 2. Parque Municipal 
da Cachoeira da Fumaça; 3. Área de Proteção Municipal da Serrinha do Alambari; no Estado 
de São Paulo: 1. Floresta Nacional de Lorena; 2. Área de Proteção de Jordão; Área de 
Proteção Ambiental de Campos de Jordão; 2. Área de Proteção Ambiental de Sapucaí Mirim; 3. 
Área de Proteção Ambiental São Francisco Xavier. Área de Proteção Ambiental Municipal de 
Campos de Jordão; no Estado de Minas Gerais: Área de Proteção Ambiental Serra da 
Mantiqueira; 2. Floresta Nacional de Passa Quatro. Parque Estadual da Serra do Papagaio. 
Área de Proteção Ambiental Fernão Dias; e sob a gestão privada. Reserva Particular do 
Patrimônio Natural Ave Lavrinha; 2. Reserva Particular do Patrimônio Natural Mitra do Bispo e 
3. Reserva Particular do Patrimônio Natural Alto Gamarra.; nos Estados de MG, SP e RJ 
(CONSELHO NACIONAL DA RESERVA DA BIOSFERA DA MATA ATLÂNTICA, 2007) 
PORTARIA Nº 351, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2006. 
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Figura 4 - Mosaicos da Zona Costeira da Bacia de Santos 

 
Fonte: MMA, 2007. 

 

O Mosaico de Unidades de Conservação da Região da Serra da Bocaina é 

dos três acima citados o que se insere na ZCBS. Abrange uma área de 

221.754 hectares, 9 municípios, localizados no Vale do Paraíba do Sul, litoral 

sul do Estado do Rio de Janeiro e litoral norte do Estado de São Paulo. 

É considerado um dos principais redutos de Floresta Atlântica, coberto pela 

Floresta Ombrófila Densa (Submontana, Montana e Alto Montana), Floresta 

Ombrófila Mista Alto Montana, apresentando porções de ecossistemas 

marinhos, costeiros, insulares e Campos de Altitude, ainda em bom estado de 

conservação, apesar dos inúmeros pontos de interferência humana. 

Por sua vez, corredores de biodiversidade compreendem um “mosaico” de 

usos do solo, conectando fragmentos de vegetação natural ao longo da 

paisagem. Ao longo da costa leste do Brasil, dois corredores de biodiversidade 

foram estabelecidos: o da Serra do Mar e o Central da Mata Atlântica. A 

maioria das planícies costeiras ao longo desses dois corredores é constituída 

por restingas que se concentram no estado de São Paulo (Fundação SOS 
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Mata Atlântica (SOSMA), Instituto Nacional de e Pesquisas Espaciais (INPE), 

2011). 

Contudo, a maior parte dos remanescentes de vegetação nativa ainda 

permanece sem proteção14 , especialmente numa área, a Zona Costeira, em 

que a pressão decorrente do processo histórico de ocupação, baseado na 

exploração de recursos e mais recentemente, do crescimento urbano e 

industrial, colocam o bioma de Mata Atlântica em situação crítica quanto à 

manutenção da biodiversidade regional (Ministério do Meio Ambiente, 

Secretaria de Biodiversidade e Florestas e Gerência de Biodiversidade 

Aquática e Recursos Pesqueiros, 2010).  

Embora a superfície da terra e do oceano designadas como áreas 

protegidas tenha aumentado constantemente desde 1970, a extensão terrestre 

ainda é muito maior que a de áreas marinhas protegidas, demandando 

esforços para a conservação e recuperação da biodiversidade costeira e 

marinha. A implementação de um sistema representativo e efetivo de áreas 

protegidas faz parte da estratégia global para a conservação da biodiversidade, 

sendo, inclusive, objeto de um acordo com metas estabelecidas pela 

Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) da ONU, da qual o Brasil é um 

dos signatários. 

A avaliação das áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade na 

Zona Costeira e Marinha constatou a existência de um quadro preocupante 

quanto aos impactos ambientais registrados nessa região, ressaltando a 

necessidade de adoção de mecanismos de recuperação e conservação dos 

estoques pesqueiros, dentre os quais, o estabelecimento de áreas de exclusão 

de pesca. O processo de atualização dessas áreas prioritárias demonstrou que, 

de um total de 102 áreas exclusivamente marinhas, 31 demandavam medidas 

de proteção, como a criação de unidades de conservação ou de áreas de 

exclusão de pesca (MMA, 2008).  

                                            
14http://www.icmbio.gov.br/portal/unidadesdeconservacao/biomas–brasileiros/mata–atlantica 



Pág. 

42 / 333 
Caracterização dos 

Municípios 

Sistema de Indicadores Socioambientais no âmbito 

da Unidade de Operação, Exploração e Produção de 

Petróleo e Gás da Bacia de Santos 

 

 

 

     

 
Claudio A. G. Egler 

Coordenador da Equipe 
Relatório 

BR_03 

Revisão 03 

04/2017 

 

Diante desse quadro, e atento ao que propõe o Programa de Trabalho 

sobre Áreas Protegidas da CDB, o Ministério do Meio Ambiente dedicou 

esforços à formulação do Plano Nacional Estratégico de Áreas Protegidas 

(PNAP) para elaborar ações para a Zona Costeira e Marinha, incluindo o 

estabelecimento de unidades de conservação como instrumento de gestão 

pesqueira. 

Assim, em 2008 foram criadas pelo governo estadual de São Paulo, três 

Áreas de Proteção Ambiental – APAs – Marinhas15 que cobrem quase metade 

do litoral paulista, com o objetivo de compatibilizar a conservação da natureza 

com a utilização dos recursos naturais; valorizando as funções sociais, 

econômicas, culturais e ambientais das comunidades tradicionais da zona 

costeira, através de estímulos a alternativas adequadas ao seu uso 

sustentável; garantir a sustentabilidade do estoque pesqueiro em águas 

paulistas  além promover o uso ecologicamente correto e responsável do 

espaço marinho, especialmente das atividades turísticas. Pela relevância que 

têm na cadeia produtiva marinha, foram selecionadas as mais importantes 

áreas de mangues ao longo da linha de costa, de modo a integrá-las à gestão 

das APAs Marinhas. 

É importante observar que as APAs não criam obstáculo a livre navegação 

ou ao acesso à área portuária assim como o domínio das ilhas, que são bens 

da União pode ser cedido ao uso a particulares. Há uma exceção prevista na 

Emenda Constitucional nº 46, de 2005: no caso das ilhas costeiras que 

contenham sede de Município, somente a faixa correspondente ao Terreno de 

Marinha e seus acrescidos serão bens da União, além de seus imóveis 

próprios, como, por exemplo, os prédios públicos federais. O restante da ilha 

será de propriedade do Município ou de particulares. Por sua vez, a pesca 

irregular é considerada crime ambiental e, junto com o Ministério da Pesca, 

serão estabelecidos parâmetros e regras para essa atividade.  

                                            
15  Refere-se às APAs  Marinhas do Litoral Norte, do Litoral Centro e do Litoral Sul. 
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O bioma marinho-costeiro na Bacia de Santos, nas regiões Sul e Sudeste 

do Brasil somam, atualmente, 21 Unidades de Conservação Federais, com 

área total de quase 1 milhão de hectares sendo a mais extensa unidade de 

conservação da Bacia de Santos a APA Marinha do Litoral Centro – APAMLC – 

que acompanha os limites litorâneos dos municípios de Bertioga, Guarujá, 

Santos, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá e Itanhaém, com a finalidade 

proteger, ordenar, garantir e disciplinar o uso racional dos recursos ambientais 

da região, inclusive de suas águas, através do ordenamento das atividades 

turísticas, de pesquisa e de pesca, de modo a promover o desenvolvimento 

sustentável16. As ilhas costeiras muito frequentes nas regiões Sudeste-Sul, 

estão também em grande parte incluídas em Unidades de conservação e são 

sítios de nidificação do trinta-réis (Sterna spp.), da pardela-deasa-larga 

(Puffinus lherminieri), do tesourão (Fregata magnificens), do atobá (Sula 

leucogaster) e do gaivotão (Larus dominicanus). 

A conexão entre as áreas protegidas da Mata Atlântica e as do oceano 

forma um contínuo de ecossistemas cujo tamanho é mais adequado para 

enfrentar os impactos como os das mudanças climáticas e da própria 

exploração econômica. 

 

A Sociodiversidade na Bacia de Santos 

Os usos de natureza econômica e culturais nessas áreas tão importantes 

em termos de biodiversidade, são muitos e diferem conforme a intensidade e a 

forma como as populações ocupam os espaços e usam os recursos ambientais 

terrestres e marinhos.  

A ocupação da ZCBS é predominantemente urbana onde o uso do solo é 

valorizado, inclusive nos espaços intersticiais ao urbano, decorrentes da 

manutenção de estoques de terras para fins mercantilistas no médio e longo 

prazo. No entanto, persistem ainda grandes extensões de terra com baixa 
                                            

16
 Vide http://www.ambiente.sp.gov.br/apa-marinha-do-litoral-centro/sobre-a-apa/ 
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densidade demográfica, decorrentes de atividades econômicas como a 

silvicultura e a agricultura (MMA, Ministério do Meio Ambiente, 2008).  

Nas áreas de povoamento disperso e rarefeito habitam as comunidades de 

pescadores artesanais, dos remanescentes de quilombos, de tribos indígenas e 

de outros agrupamentos imersos em gêneros de vida tradicionais que por seus 

processos históricos e condições específicas de pobreza e desigualdade, 

muitas vezes acabaram vivendo em isolamento geográfico e/ou cultural, tendo 

pouco acesso às políticas públicas de cunho universal, os colocando em 

situação de maior vulnerabilidade socioeconômica, além de serem alvos de 

discriminação racial, étnica e religiosa.  

As populações tradicionais “apresentam um modelo de ocupação do 

espaço e uso dos recursos naturais voltado principalmente para a subsistência, 

com fraca articulação com o mercado, baseado em uso intensivo de mão de 

obra familiar, tecnologias de baixo impacto derivadas de conhecimentos 

transmitidos entre gerações e, habitualmente, de base sustentável. Essas 

populações – caiçaras, ribeirinhos, seringueiros, quilombolas e outras variantes 

– em geral ocupam a região há muito tempo, não têm registro legal de 

propriedade privada individual da terra, definindo apenas o local de moradia 

como parcela individual, sendo o restante do território encarado como área de 

uso comunitário, com seu uso regulamentado pelo costume e por normas  

As políticas públicas voltadas para os Povos e Comunidades Tradicionais 

são recentes no âmbito do Estado brasileiro e tiveram como marco a 

Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que foi 

ratificada em 1989 e trata dos direitos dos povos indígenas e tribais no mundo. 

Em 1992, foi criado, na estrutura do IBAMA, o Centro Nacional de Pesquisa 

e Conservação da Sociobiodiversidade Associada a Povos e Comunidades 

Tradicionais (CNPT). Com a criação do Instituto Chico Mendes, o CNPT 

passou a fazer parte de sua estrutura, como um dos seus 11 centros nacionais 

de pesquisa e conservação sendo reestruturado em 2009 com os objetivos de 

promover pesquisa científica em manejo e conservação de ambientes e 

territórios utilizados por povos e comunidades tradicionais, seus 
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conhecimentos, modos de vida e de organização social, além de formas de 

gestão dos recursos naturais, em apoio ao manejo das Unidades de 

Conservação federais (portaria ICMBio 078/2009). Com isso o CNPT deixa de 

atuar exclusivamente na gestão das Reservas Extrativistas - agenda está 

distribuída em vários macroprocessos do Instituto – e passa a ter escopo 

igualmente amplo.  

Os povos e comunidades tradicionais  passaram a integrar a agenda do 

governo federal em 2007, por meio do Decreto 6.04017, que instituiu a Política 

Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 

Tradicionais (PNPCT), com o objetivo reconhecer formalmente a existência e 

as especificidades desses segmentos populacionais, garantindo os seus 

direitos territoriais, socioeconômicos, ambientais e culturais, respeitando e 

valorizando suas identidades e instituições, sob a coordenação da Secretaria 

de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) da Presidência da 

República.  

Os povos e comunidades tradicionais de matriz africana, quilombolas e 

ciganos tem suas políticas públicas, organizadas e estipuladas pelo Sistema 

Nacional de Promoção da Igualdade Racial (Sinapir)18, executadas por meio da 

Secretaria de Políticas para Comunidades Tradicionais (SECOMT), sob 

responsabilidade da Secretaria de Promoção de Política de Igualdade Racial -

SEPPIR19. 

                                            
17

 Decreto Nº 6.040, de 7/02/2007. Institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável 

dos Povos e Comunidades Tradicionais. 
18

 O Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial SINAPIR foi Instituído pelo Estatuto 

da Igualdade Racial (Lei nº 12.288/2010), (Sinapir) e regulamentado pelo Decreto n° 

8.136/2013. 

19
 A Medida Provisória nº 726, publicada no Diário Oficial da União no dia 12 de maio de 2016, 

extinguiu o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos 

Humanos, que foi criado em 13 de outubro de 2015, pela MP 696, com a junção da Secretaria 

de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR); Secretaria de Políticas para as 

Mulheres; Secretaria de Direitos Humanos e Secretaria Nacional de Juventude.  
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Comunidades quilombolas são grupos com trajetória histórica própria, cuja 

origem se refere a diferentes situações, a exemplo de doações de terras 

realizadas a partir da desagregação de monoculturas; compra de terras pelos 

próprios sujeitos, com o fim do sistema escravista; terras obtidas em troca da 

prestação de serviços; ou áreas ocupadas no processo de resistência ao 

sistema escravista. Em todos os casos, o território é a base da reprodução 

física, social, econômica e cultural da coletividade (Ministério da Justiça e 

Cidadania, Secretaria de e Políticas de Promoção da Igualdade Racial, [s.d.])  

De acordo com os dados de 2013 provenientes do Ministério de 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome divulgados pela SEPPIR/PR - 

Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da 

República para o Programa Brasil Quilombola, Eixo 1 Acesso à Terra, 2.422 

comunidades quilombolas são reconhecidas pelo Estado e certificadas sendo 

na Região Sudeste, 32 no Rio de Janeiro, com 1035 famílias; 50 em São Paulo 

com 962 famílias,  e na Região Sul, 37 no Paraná com 777 famílias e 13 em 

Santa Catarina  com 224 famílias inscritas no Cadastro Único. Dentro da Zona 

Costeira, são apenas 8 comunidades no Rio de Janeiro e 7 em São Paulo. 

Nos municípios que integram a ZCBS encontram-se 1,1% dos indígenas de 

todo o Brasil sendo que 51,7% dos índios da ZCBS encontram-se no Rio de 

Janeiro,18,07% em Santa Catarina, 16,3% em São Paulo, 2,2% no Paraná. 

A maior parte das Terras Indígenas (Tis) concentra-se na Amazônia Legal: 

são 419 áreas, 115.342.101 hectares, representando 23% do território 

amazônico e 98,33% da extensão de todas as TIs do país. O restante, 1,67%, 

distibui-se pelas regiões Nordeste, Sudeste, Sul e estado do Mato Grosso do 

Sul. 

Na Zona Costeira da Bacia de Santos estão situadas 24 terras indígenas 

(TIs) segundo dados da FUNAI. São 2 no Paraná, 5 no Rio de Janeiro, 6 em 

Santa Catarina e 11 em São Paulo (Vide Tabela 39 em Anexo). Algumas dessas 

terras indígenas  estão em estudo e outras estão apenas declaradas - o que 

inviabiliza uma análise correta das suas áreas totais. 
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A variação absoluta entre 2000 e 2010, segundo a situação do domicílio, 

revela que nas áreas urbanas houve perda populacional de indígenas no Brasil 

como um todo, ainda que alguns povos indígenas venham revelando 

crescimento significativo em função de altas taxas de fecundidade, como na 

Região Norte, de 4,925 filhos por mulher. Na perspectiva locacional, as razões 

mais elevadas foram observadas nas Terras Indígenas e as mais baixas nas 

áreas urbanas fora das Terras Indígenas. A região Norte foi a única que 

revelou crescimento positivo polarizando com a região Sudeste que perdeu 

quase 2 mil indígenas no período 2000/2010.  

Destaca-se na escala municipal, São Paulo, que em 2010, revelou o maior 

contingente demográfico na área urbana, com aproximadamente, 12 mil 

indígenas contra 29 mil em São Gabriel da Cachoeira/AM que representa o 

município com o maior número de indígenas na área urbana, apresentando, 

neste município, entretanto, uma perda populacional expressiva em relação 

aos dados de 2000, da mesma forma que ocorreu em Salvador, Rio de Janeiro, 

Manaus e Recife.  

O ajuste metodológico que permitiu a integração das bases cartográficas 

do IBGE com as da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), mediante a 

coincidência dos limites dos setores censitários com os das Terras Indígenas, 

tornou aplicável o questionário nessas terras.  O resultado é que o número de 

indígenas residentes no país passou a 896,9 mil, em 2010. Nesse contexto, a 

população que residia nas Terras Indígenas oficialmente reconhecidas atingiu 

517,4 mil, correspondendo a 57,7% do total de indígenas. As regiões Norte e 

Centro-Oeste apresentaram os maiores percentuais de indígenas residentes 

nas Terras Indígenas, 73,5% e 72,5%, respectivamente. Roraima despontou 

como unidade da Federação com o maior percentual de indígenas residentes, 

polarizando com o Rio de Janeiro, que apresenta o menor percentual.  

 Os resultados do Censo Demográfico 2010 revelaram diferenças 

significativas nas características demográficas dos contingentes populacionais 

dos povos indígenas residentes nas Terras Indígenas, nas áreas urbanas fora 

das Terras Indígenas e nas áreas rurais fora das áreas indígenas que, em 
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muitas situações, englobaria as Terras Indígenas ainda em processo de 

regularização fundiária. Analisando as razões de sexo, observa-se que nas 

Terras Indígenas o predomínio é masculino assim como nas áreas rurais fora 

das Terras Indígenas, e, de modo geral, esse comportamento se estende a 

todas as regiões, com exceção da região Sul, que apresentou equilíbrio entre 

homens e mulheres. Nas áreas urbanas fora das Terras Indígenas manteve-se 

o predomínio feminino. 

Os indígenas urbanos fora das Terras Indígenas possuem uma estrutura 

mais envelhecida enquanto a população indígena nas Terras Indígenas é muito 

jovem.  

Utilizando um indicador razão de dependência, foi possível estabelecer o 

peso dos inativos (crianças, adolescentes e idosos) sobre o segmento 

populacional. Em 2010, havia 94,8 inativos indígenas para cada 100 indígenas 

potencialmente ativos nas Terras Indígenas. Por sua vez, para os das áreas 

urbanas fora das Terras Indígenas essa relação corresponde a 40,9 inativos 

indígenas para cada 100 ativos indígenas, isto é, a correspondência seria de 1 

inativo para cada ativo nas Terras Indígenas e de 0,5 inativo para cada ativo 

nas áreas urbanas fora das Terras Indígenas.  

Nas Terras Indígenas apresenta-se uma sobrecarga mais significativa de 

inativos em todas as regiões brasileiras e nas áreas urbanas fora das Terras 

Indígenas tal indicador acompanha o padrão da estrutura por idade da 

população não indígena.  

A partir da análise espacial e sociodemográfica da população indígena no 

Brasil das informações do Censo Demográfico 2010, é possível aprofundar 

atualmente a pesquisa em torno da geografia dessa população no território 

nacional, realçando as diferenças regionais que a caracterizam.  

Por final, um grupo tradicionalmente presente no litoral das regiões 

Sudeste e sul do Brasil são os caiçaras. Trata-se de grupos formados a partir 

da miscigenação entre índios, brancos e negros que vivem da pesca artesanal, 

da agricultura, da caça, do extrativismo vegetal, do artesanato e, mais 

recentemente, do ecoturismo, passando a ser o nome dado a todos os 
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indivíduos e comunidades do litoral dos Estados do Paraná, São Paulo e Rio 

de Janeiro (Diegues, 2002, p. 15-18). 

A ocupação do litoral pelos caiçaras se estabeleceu nas numerosas 

pequenas baixadas costeiras, onde havia um curso d'água para molhar o solo 

seco, em detrimento das áreas onde a vegetação nas escarpas da Serra do 

Mar eram menos convidativas (FRANÇA, 1954; MARCÍLIO, 1986; MUSSOLINI, 

1955). Essa ocupação gerou um certo isolamento resultando em “um 

aproveitamento intensivo, quase exclusivo e mesmo abusivo dos recursos do 

meio, criando-se, por assim dizer, uma intimidade muito pronunciada entre o 

homem e seu habitat" (MUSSOLINI, 1980, p. 226 apud ADAMS, 2000). 

Segundo Adams, a literatura publicada sobre populações caiçaras, a partir 

da década de 1970, tende a caracterizá-las como pescadoras tradicionais ou 

embarcadas, e relacionam a introdução do cerco e do barco a motor, em 

meados do século XX, nessas comunidades como fator de aumento do seu 

tempo nas atividades pesqueiras em detrimento das atividades na lavoura.  

Na Baixada Santista a atividade agrícola incipiente, e o desenvolvimento 

regional associados ao comércio e ao porto de Santos fizeram com que 

surgissem, no início do século XX condições para a formação precoce da 

pesca artesanal o que contou com a existência de um contingente de 

trabalhadores que conheciam as artes da pesca, que estavam liberados de 

outras atividades econômicas, além da formação de um mercado consumidor 

para o pescado, representado pelas populações urbanas de Santos, São 

Vicente e São Paulo (RIBEIRO NETO, OLIVEIRA, 1989). Foi da cidade de 

Santos que partiram os primeiros barcos a motor com pescadores profissionais 

para outras regiões do litoral sul/sudeste, responsáveis, em parte, pelo 

abandono total ou parcial da agricultura de subsistência e pela migração de 

mão de obra para a pesca embarcada (SILVA, 1975). 

De forma geral e até meados do século XX - durante os períodos de 

prosperidade em que outras alternativas econômicas eram oferecidas aos 

caiçaras, suas atividades tradicionais eram abandonadas em favor daquelas, e 

muitas vezes houve um aumento da população urbana nos municípios do litoral 
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(LIMA, 1992, p. 112; MOURÃO, 1971). Por outro lado, nos períodos de 

estagnação, o caiçara, normalmente, voltava às suas atividades tradicionais, 

como forma de garantir sua subsistência, havendo um retorno para a área 

rural. Após a abertura das estradas de acesso ao litoral norte do Estado de São 

Paulo, na segunda metade do século XX, as transformações socioeconômicas, 

que até então ocorriam lentamente, passaram a ocorrer de modo acelerado, 

com a chegada do turismo e da urbanização do litoral. A paisagem rural foi se 

transformando numa paisagem urbana e o caiçara foi sendo expulso para as 

cidades (ADAMS, 2000). 

As condições legais para o desempenho da atividade pesqueira em águas 

territoriais impõem como exigências básicas o cumprimento dos seguintes 

requisitos: a legalização da embarcação de pesca junto à Capitania dos Portos 

e a legalização profissional do pescador. Este segundo processo se dá através 

do Registro Geral da Atividade Pesqueira – RGP  instituído pelo Decreto-Lei nº 

221, de 28 de fevereiro de 1967 e ratificado pela Lei nº 11.959, de 26 de junho 

de 2009, conhecida como a nova lei da pesca. Trata-se de um instrumento do 

poder executivo que permite legalizar os respectivos usuários para o exercício 

da atividade pesqueira, com o credenciamento das pessoas físicas ou jurídicas 

e também das embarcações para exercerem essas atividades. Cabe ao 

Ministério da Pesca e Aquicultura- MPA organizar e manter o Registro Geral da 

Atividade Pesqueira - RGP e, por conseguinte, conceder licenças, permissões 

e autorizações para o exercício da pesca comercial, artesanal, amadora e da 

aquicultura, para a captura de espécies altamente migratórias, espécies 

subexplotadas ou inexplotadas e espécies sobreexplotadas ou ameaçadas de 

sobreexplotação, para a realização de competições de pesca amadora, assim 

como autorizar o arrendamento e a operação de embarcações estrangeiras de 

pesca onde a lei permitir. A inscrição no RGP é feita pelo Governo Federal, por 

meio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) após a 

extinção do Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA). Mais informações podem 

ser encontradas no site do INSS ou ainda nos textos do Decreto n° 8.424, de 

31 de março de 2015, e da Lei nº 13.134, de 16 de junho de 2015. 
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2.4 A Atividade Pesqueira na Bacia de Santos 

Informações relativas à atividade pesqueira, são importantes não apenas 

para sua gestão, mas também para subsidiar avaliações de possíveis conflitos 

entre a pesca e o desenvolvimento das diversas atividades antrópicas que 

utilizam a região costeira e seu mar adjacente como as ligadas aos setores 

econômicos de petróleo e gás, portuário e naval, de turismo e lazer, entre 

outros. Ações vinculadas à conservação ambiental, como o estabelecimento de 

áreas de proteção ambiental em todo litoral, também geram demandas de 

informações sobre a atividade pesqueira, necessárias ao planejamento de suas 

ações e à elaboração de seus planos de manejo.  

Contudo, as atividades relativas ao setor pesqueiro industrial e artesanal, 

tiveram seus programas de monitoramento e controle, bastante conturbados 

por mudanças institucionais e metodológicas, ao longo das últimas décadas da 

atividade, tornando a obtenção de algumas informações descontinuadas tanto 

temporalmente quanto no que diz respeito à abrangência de toda a costa 

brasileira.  

A Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE, instituição 

com a atribuição legal de divulgação oficial de dados estatísticos no Brasil, 

publicava até 1989, a Estatística da Pesca com os dados da produção nacional 

de pescado por espécie e modalidade de pesca, para todos os Estados da 

Federação20.  

A fonte utilizada  pelo IBGE para geração e consolidação dos dados 

nacionais era obtida do sistema de controle nos principais locais de 

concentração de desembarques de pescado marítimo do país e do sistema de 

mapas de bordo para as pescarias industriais, que forneciam informações 

detalhadas sobre as principais pescarias nacionais, mantido pelo Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA, que 

                                            
20

 Vide 

http://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/biblioteca/download/estatistica/est_1996_bol__

bra.pdf 
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sucedeu a extinta Superintendência do Desenvolvimento da Pesca - SUDEPE. 

Entretanto, os anos 80 marcaram um processo de desestruturação institucional 

de forma que somente em alguns Estados, foi mantido algum tipo de coleta de 

dados pesqueiros pela SUDEPE/IBAMA que, todavia, não cobriram 

satisfatoriamente a gama de informações requeridas.  

A partir de 1990, houve interrupção na divulgação destes dados, em 

decorrência de problemas financeiros e operacionais do IBGE. Isto resultou 

numa lacuna de informações oficiais sobre a pesca, comprometendo todo o 

processo de tomada de decisões relativas ao ordenamento, conservação e 

desenvolvimento do processo de gestão do setor.  

A estimativa da produção pesqueira nacional para o período de 1990 a 

1994 foi elaborada pelo IBAMA, utilizando como metodologia apenas o cálculo 

das médias aritméticas dos desembarques de pescado obtidos de dados 

pretéritos da produção, apresentados pelo IBGE no período de 1986 a 1989, 

aos quais foi agregada à produção das principais espécies de pescado 

acompanhadas pelos Grupos Permanentes de Estudo do IBAMA, Projeto 

ESTATPESCA na Região Nordeste do Brasil e Instituto de Pesca, CEPSUL e 

CEPERG no litoral sudeste-sul.  

A partir de 1995, o IBGE recebeu a atribuição de coordenar a implantação, 

o desenvolvimento e a manutenção do Sistema Nacional de Informações de 

Pesca e Aquicultura (SINPESQ). Este Sistema é responsável pela geração, 

sistematização e disponibilização de dados de produção e demais informações 

pertinentes à questão do setor pesqueiro e aquícola nacionais. Em 1996, foi 

possível alcançar um aprimoramento na coleta de dados pelo IBAMA e a partir 

de 2000 os Relatórios do IBAMA passaram a incluir a maioria dos dados 

referentes à pesca extrativa marinha gerados pelos Centros Especializados de 

Gestão de Recursos Pesqueiros através de Programas de geração de dados: 

ressaltando-se o Projeto ESTATPESCA desenvolvido pelo CEPENE em todos 

os Estados do Nordeste e no Estado do Pará, pelo CEPNOR e o Sistema de 
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Estatística Pesqueira (controle de desembarque) da frota industrial e artesanal, 

executados pelo CEPSUL21, CEPERG, Instituto de Pesca do Estado de São 

Paulo e Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da Presidência da 

República-SEAP/Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, nas regiões 

Sudeste e Sul o que tornou mais realista as estimativas geradas22. 

Em 2003, foi criada a Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (SEAP), 

com a proposta de ordenamento do setor pesqueiro e a estruturação dessa 

cadeia produtiva além da regulamentação da aquicultura. Desde outubro de 

2007, visando dar maior celeridade no desenvolvimento e implantação do 

SINPESQ, a então SEAP/PR criou, ainda informalmente, um Grupo de 

Trabalho do SINPESQ, composto por representantes do IBGE, SEAP/PR, 

Ministério do Meio Ambiente, IBAMA e Instituto Chico Mendes de Conservação 

da Biodiversidade (ICMBio) o que resultou na definição das seguintes ações 

prioritárias: 1 - a construção e implementação do Plano Nacional de 

Monitoramento da Pesca e Aquicultura (PNMP) e 2 - o desenvolvimento e 

implementação da infraestrutura de dados do SINPESQ.  

É importante ressaltar que nesse período de transição, o Ministério da 

Pesca e Aquicultura assumiu a responsabilidade pela consolidação das 

estatísticas de produção pesqueira e aquícola nacional e que em 2008, o 

IBAMA deixou de responder diretamente por essa competência.  

Diante desse quadro, para a consolidação da produção pesqueira nacional 

referente aos anos de 2008 e 2009, nos Estados e períodos que não houve 

                                            
21 Com a extinção da SUDEPE, foi criado o CEPSUL - Centro Nacional de Pesquisa e 

Conservação da Biodiversidade Marinha do Sudeste e Sul, através da Portaria nº 138/1984, 
com a missão de coordenar e executar as atividades de pesquisa pesqueira nas regiões 
Sudeste e Sul, vinculado à Diretoria de Pesquisa Avaliação e Monitoramento da Biodiversidade 
– DIBIO, sediado no município de Itajaí, no Estado de Santa Catarina. 
 

22  Vide 

http://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/biblioteca/download/estatistica/est_2008_2009_

nac_pesca.pdf 
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coleta de dados, foi necessária a utilização de estimativas tendo como base os 

dados de séries históricas pretéritas, disponibilizados pelo IBAMA. 

No litoral do Estado de São Paulo, até fevereiro de 2008 o Instituto de 

Pesca de São Paulo, executava o monitoramento pesqueiro em pontos de 

maior concentração de descargas de pescados nos municípios de Ubatuba, 

Santos, Guarujá, Iguape, Ilha Comprida e Cananéia. Eventualmente os dados 

de descarga de pescados também eram registrados em Ilhabela, São 

Sebastião, Peruíbe e Itanhaém. O Programa de Monitoramento da Atividade 

Pesqueira Marinha e Estuarina - PMAP do Instituto de Pesca de São Paulo 

passou a integrar à área monitorada, os municípios de Ubatuba a São 

Sebastião, no litoral norte de São Paulo; Bertioga a São Vicente, no litoral 

centro-norte de São Paulo, no da Praia Grande a Peruíbe, litoral centro-sul de 

São Paulo e de Iguape, Ilha Comprida e Cananéia, no litoral sul de São Paulo, 

entre março de 2008 e agosto de 2013, condicionado a um contrato com a 

PETROBRAS para desenvolver o projeto intitulado "Estudo do Agronegócio da 

Pesca: Monitoramento da Atividade Pesqueira nas Áreas de Influência dos 

Empreendimentos de Exploração e Produção de Gás e Condensado na Bacia 

De Santos, executado entre março de 2008 e agosto de 2013 com o objetivo 

de atender às demandas de licenciamento ambiental dos empreendimentos de 

Merluza e Mexilhão referentes ao monitoramento dos desembarques 

pesqueiros previstos no Programa de Controle Ambiental (FUNDEPAG, 2014). 

Em Santa Catarina, foi iniciada em 2000, a série Boletim Estatístico da 

Pesca Industrial de Santa Catarina, produzida durante onze anos consecutivos 

sob o amparo de convênios de cooperação técnico-científica celebrados entre 

a Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI) e distintos órgãos do Governo 

Federal (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Secretaria 

Especial de Aquicultura e Pesca da Presidência da República e Ministério da 

Pesca e Aquicultura). No Estado de Santa Catarina passa, por intermédio do 

Governo do Estado e do próprio setor pesqueiro industrial, a junção de 

esforços visando dar continuidade à geração e à divulgação de dados 

estatísticos sobre a pesca industrial catarinense, que se manifesta num 
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Convênio 3359/2013, celebrado entre o Sindicato dos Armadores e das 

Indústrias da Pesca de Itajaí e Região – SINDIPI e o Estado de Santa Catarina, 

por meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional de Itajaí, com recursos 

descentralizados pela Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca. 

No Rio de Janeiro, a Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de 

Janeiro (FIPERJ), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento 

Regional, Abastecimento começou a monitorar os desembarques, antes 

concentrados no Entreposto de Pesca da Praça XV, mantendo o trabalho de 

estatística de pesca oficial até 1998, utilizado pelo IBAMA na compilação 

nacional. A partir daí o Estado só retomou o monitoramento da produção 

pesqueira marinha em 201023. A partir daquele ano, a FIPERJ em convênio 

com o MPA, implantou um sistema de coleta de dados nos principais portos de 

desembarque do Estado do Rio de Janeiro, no intuito de prover os Governos 

Federal e Estadual, setor científico, setor produtivo e sociedade em geral, de 

uma rede de coleta de informações contínuas e atualizadas com vista ao 

subsídio na elaboração de políticas públicas que promovam o uso sustentável 

da pesca. 

Os registros sobre a atividade pesqueira aqui relatados, levam em conta 

apenas a atividade desenvolvida na zona costeira e sempre que possível, 

estará se referindo exclusivamente à ZCBS com foco nos setores costeiros e 

municípios definidos para compor o Piloto do Sistema de Informação 

Socioambiental.  A abordagem da exploração dos recursos demersais na área 

da Zona Econômica Exclusiva Brasileira, em profundidades maiores que 1.000 

metros, estará restrita aos registros feitos pela Fundação de Desenvolvimento 

                                            
23

  Vide 

http://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/biblioteca/download/estatistica/est_1991_bol__

bra.pdf  
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da Pesquisa e do Agronegócio (FUNDEPAG), já que essas áreas são pouco 

estudadas 24.  

O último documento oficial produzido sobre a produção brasileira 

proveniente atividade de pesca extrativa, artesanal e industrial, e a aquicultura 

(marinha e continental), foi o Boletim Estatístico da Pesca e Aquicultura de 

2013, baseado em dados referentes ao ano de 2011. Este documento foi usado 

para contextualizar a atividade pesqueira da ZCBS no panorama nacional. 

Segundo ele, a produção pesqueira nacional alcançou 1,43 milhão de 

toneladas em 2011, ou seja, 13,2% a mais do que em 2010 mostrando um 

aumento produtivo. A pesca extrativa, aumentou 2,3%, com uma produção de 

pouco mais de 800 mil toneladas, sendo que a pesca extrativa marinha 

produziu mais de 554 mil toneladas o que representa quase 1/3 da produção 

pesqueira nacional (MPA, 2013; FIPERJ, 2015). 

A maior produção pesqueira se deu na Região Sul, respondendo por 

48,54% da produção nacional enquanto a Região Sudeste, respondeu por 

24%25 sendo, portanto a ZCBS extremamente importante para a produção 

pesqueira marinha do país.  

A partir dos dados do Programa de Monitoramento da Pesca no Estado do 

Rio de Janeiro, de 2011-2012, os monitoramentos realizados pelo Instituto de 

Pesca de São Paulo  e os monitoramentos realizados pela UNIVALI em Santa 

Catarina, será apresentada a seguir, a caraterização da pesca executada nos 

estados e municípios piloto na ZCBS. 

2.4.1 Pesca no Estado do Rio de Janeiro 

                                            
24

 Vide http://licenciamento.ibama.gov.br/Petroleo/Perfuracao/Perfuracao%20-

%20%20Bacia%20de%20Santos%20-%20Bloco%20BM-S-4%20-

%20Queiroz%20Galvao/Estudo%20Ambiental%20de%20Perfura%C3%A7%C3%A3o%20%E2

%80%93%20EAP/II_4%20Area%20Influencia/II_4%20Area%20de%20Influencia.pdf 
25 Fonte: MPA, Set/2013 (http://www.mpa.gov.br) Ministério da Pesca e Aquicultura, 

Publicado em Sexta, 13 Setembro 2013 http://www.pesca.sp.gov.br/noticia.php?id_not=12963. 
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O Estado do Rio de Janeiro, que engloba 25 municípios litorâneos26, já 

ocupou o primeiro lugar na produção referente à pesca extrativa marinha 

brasileira e sempre esteve na vanguarda da pesca marinha, inovando nas 

técnicas de pesca, trazidas no fim do século XIX e início de século XX por 

pescadores portugueses que se instalaram ao redor da Baía de Guanabara, e 

que dali  foram disseminadas para todo o país, como é o caso da pesca de 

linha de fundo com caícos; a pesca de camarão com arrasto de porta, a pesca 

de sardinha com traineiras ou a pesca de atum, também  introduzida em águas 

brasileiras pelo Estado do Rio de Janeiro, na década de 1980. Hoje a produção 

pesqueira do Estado do Rio de Janeiro encontra-se em quarto lugar atrás de 

Santa Catarina, Pará e Bahia, abrigando, entretanto, o 2º maior mercado 

consumidor do país, fazendo da pesca, uma importante atividade 

socioeconômica (FIPERJ, 2013). 

O Programa de Monitoramento da Pesca no Estado do Rio de Janeiro, 

realizado pela FIPERJ, foi executado nos municípios de Angra dos Reis, 

Niterói, São Gonçalo, Cabo Frio e São João da Barra, ao longo de dois anos e 

meio, sendo monitorados ao todo 40 pontos de desembarque, compondo os 

dados produtivos para a estatística nacional.  

A produção pesqueira é contabilizada por estado em função de seus 

pontos de desembarque, entretanto a frota pesqueira que atua no litoral dos 

Estados, não é exclusiva daquele Estado. É o que mostram os resultados do 

monitoramento de desembarque  realizado pela FIPERJ entre agosto de 2010 

e dezembro de 2012 (Tabela 2).  

                                            
26 Municípios litorâneos do Estado do Rio de Janeiro cobertos, do ponto de vista da produção 

pesqueira pela FIPERJ: São Francisco de Itabapoana, São João da Barra, Campos dos 

Goytacazes, Quissamã, Carapebus, Macaé, Rio das Ostras, Casimiro de Abreu, Cabo Frio, 

Armação de Búzios, Arraial do Cabo, Araruama, Saquarema, Maricá, Niterói, São Gonçalo, 

Itaboraí, Guapimirim, Magé, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Itaguaí, Mangaratiba, Angra dos 

Reis e Paraty. 
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Do conjunto de 1.162 embarcações registradas no período de 

monitoramento, para as quais foram estimados um número total de tripulantes 

de 7.380 trabalhadores diretos no setor de captura, 140 embarcações eram 

provenientes do Espírito Santo, correspondendo a 9% do total das 

embarcações registradas, distribuídas em 12 modalidades de pesca, que, por 

sua composição, operam principalmente sobre grandes peixes pelágicos, como 

dourado, albacoras, cações e meca; 121 embarcações,  vieram de Santa 

Catarina, correspondendo a 7% do total monitorado;  39 embarcações de 

pequeno e médio porte distribuídas em sete diferentes modalidades de pesca, 

tiveram origem no estado de São Paulo e até da Bahia duas embarcações de 

pequeno porte, que operaram na modalidade diversificado e espinhel de meia-

água, usaram os pontos de desembarque fluminense.  

O deslocamento das frotas provenientes de outros estados está 

relacionado à modalidades de pesca específicas e ao tamanho das 

embarcações que permitem uma maior autonomia ou ainda à disponibilidade 

de pescado.  

A frota proveniente de Santa Catarina por exemplo, estava associada à 

pesca de arrasto duplo, emalhe de fundo, pote, arrasto de parelhas, arrasto 

simples, diversificado e espinhel de superfície, sendo que  59 das 121 

embarcações de Santa Catarina atuantes nos portos do Rio de Janeiro, 

estavam relacionadas à pesca de cerco, modalidade de pesca 

expressivamente mais produtiva dentre todas as outras, e que empregou 

embarcações de médio e grande portes (FIPERJ, 2013).  
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Tabela 2 - Produção pesqueira desembarcada no Estado do Rio de Janeiro, 2011 e 
2012 

Arte de Pesca  2011 2012 
 Produção (t)  % Produção 

(t)  
% 

Cerco  59.743 75,6 67.386 74,3 
Arrasto Duplo  6.408 8,1 10.097 11,1 
Vara e Isca-viva  4.794 6,1 7.088 7,8 
Linha de Superfície  1.927 2,4 1.206 1,3 
Linha de Fundo  629 0,8   
Emalhe de Fundo  1.377 1,7 571 0,6 
Espinhel de Superfície  1.169 1,5 1.413 1,6 
Espinhel de Meia Água  447 0,6   
Espinhel de Fundo  746 0,9 1.224 1,4 
Armadilha/ Covos/ Pote  697 0,9 487 0,5 
Diversificado    256 0,3 
Pote    210 0,2 
Outros  1.053 1,3 752 0,8 
Total  78.991 100 90.689 100 

Fonte: FIPERJ, 2013; MPA, 2014. 
 

A produção pesqueira monitorada pela FIPERJ em 2011, nos pontos de 

desembarque do Estado do Rio de Janeiro, foi de 78.991 t, representando um 

acréscimo de 46% em relação ao ano anterior, conforme MPA (2014), que 

naquele ano foi de 54.113 t para o Rio de Janeiro. Em 2012 foram registradas 

90.688 t de pescado, significando um crescimento de 15% em relação a 2011, 

conforme mostra a Tabela a seguir. Este aumento, entretanto, pode estar 

associado ao aumento do esforço de coleta das informações que ocorreram 

nos dois anos anteriores (FIPERJ, 2013, p.5) 

Com relação às espécies e categorias de pescados capturados e 

desembarcados nos portos pesqueiros, não é possível traçar uma evolução 

detalhada, pois os Boletins Estatísticos anuais publicados pelo MPA 

apresentam apenas a listagem de espécies e suas respectivas capturas 

nacionais, e não discriminadas por Estado da Federação. Porém, para os anos 

2011 e 2012, a análise mostra que a Sardinha-verdadeira (Sardinella 

brasiliensis) é o mais importante recurso pesqueiro marinho do Brasil em 
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volume de produção, com desembarques concentrados nos estados do Rio de 

Janeiro, São Paulo e Santa Catarina.  

Sustenta grandes indústrias de conserva, além de parte da produção ser 

comercializada fresca nos mercados de peixe e peixarias. A sardinha-

verdadeira é o principal recurso desembarcado no Estado do Rio de Janeiro, 

relacionada à pesca de cerco, representando nos dois anos o equivalente a 

56,5% e 44,8% da produção estadual. Essa produção representou um 

incremento produtivo 11% nos 2 anos monitorados, com uma redução de 5% 

em número de desembarques. O Município de Angra dos Reis desembarcou 

mais da metade da produção dessa espécie no Estado do Rio de Janeiro em 

2011 (23.067.136 kg, correspondendo a 52% do total) e em 2012 (20.760.334 

kg, correspondendo a 51% do total). 

Ao longo da costa do Rio de Janeiro, os cardumes de sardinha-verdadeira 

são mais frequentes e maiores na Baía da Ilha Grande e águas adjacentes. Os 

maiores cardumes são encontrados no outono e os menores no inverno. A 

sardinha-verdadeira possui dois períodos de defeso, sendo um de reprodução 

(1º de novembro a 15 de fevereiro) e outro de recrutamento (15 de junho a 31 

de julho).  

O decréscimo da participação da sardinha-verdadeira nos desembarques 

de 2012 em relação ao ano anterior, se explica pelo aumento da participação 

de outras espécies na captura desembarcada. A cavalinha, por sua vez, 

apresentou comportamento contrário, com baixa ocorrência em 2011 e elevada 

em 2012, quando se tornou a segunda espécie mais produtiva da frota de 

cerco no Estado do Rio de Janeiro. 

A frota de arrasto duplo é a segunda mais importante em termos de 

produção (8,1% em 2011, e 11,1% em 2012) e também a mais antiga. Mas 

como a composição das capturas é muito diversificada, apenas a merluza e a 

trilha apareceram na listagem de principais espécies desembarcadas, embora 

ela atue, tradicionalmente, sobre estoques sobreexplotados de plataforma, 

como camarão-rosa.  
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A terceira modalidade de pesca mais produtiva do Rio de Janeiro é a de 

vara e isca-viva representando 6,1% em 2011, e 7,8% em 2012 da produção.  

O principal alvo desse tipo de pesca, é o bonito-listrado (Katsuwonus pelamis), 

recurso pesqueiro importante no Estado, tendo ocupando o segundo lugar em 

2011 (5,1%) e o terceiro em 2012 (6,5%) em volume desembarcado.  

2.4.2 Pesca no Estado de São Paulo 

A Produção Pesqueira é monitorada em São Paulo pelo Instituto de Pesca, 

registrando no final da década de 1960 descarregamentos anuais de cerca de 

60 mil toneladas de pescado e em meados da década de 80, chegando a 

ultrapassar as 100 mil toneladas/ano.  

A sobrepesca, em especial relacionada à captura da Sardinha-verdadeira 

(Sardinella brasiliensis) e do Camarão-rosa (Farfantepenaeus brasiliensis e F. 

paulensis), fez reduzir o rendimento da pesca paulista levando à uma 

desorganização de parte de sua cadeia produtiva e à uma diminuição do 

número de embarcações engajadas na pesca industrial, que foram transferidas 

para portos do Rio de Janeiro e Santa Catarina.  

Este processo influenciou os resultados de desembarque decrescente que 

na  década de 90 passou a ser em torno de  40 mil toneladas/ano e na década 

de 2000 ficou entre 22 e 34 mil toneladas/ano (FUNDEPAG, 2014).  

Entre março de 2008 e agosto de 2013, no trecho da costa entre Angra dos 

Reis, RJ, e Cananéia, SP, os resultados obtidos pelo Programa de 

Monitoramento das áreas de influência dos Empreendimentos de Mexilhão 

(Angra dos Reis a São Vicente) e de Merluza (Praia Grande a Cananéia), 

registraram no período, um descarregamento na ordem de 315.231 t de 

pescados (Tabela 3), o que corresponde, em termos anuais, aproximadamente 

aos resultados do ano de 2000. 

  



Pág. 

62 / 333 
Caracterização dos 

Municípios 

Sistema de Indicadores Socioambientais no âmbito 

da Unidade de Operação, Exploração e Produção de 

Petróleo e Gás da Bacia de Santos 

 

 

 

     

 
Claudio A. G. Egler 

Coordenador da Equipe 
Relatório 

BR_03 

Revisão 03 

04/2017 

 

 

Tabela 3 - Bacia de Santos - Peso total da descarga de pescado, número de viagens, 
número de unidades produtivas e peso descarregado por viagem 

Estado   Município 
Descargas 
(kg)  

 Nº 
Viagens Nº UP(1) kg/viagem  

Rio de 
Janeiro  

 Angra dos 
Reis(2)  162.178.220 14.199 370 11.421,80 
Paraty(2)  1.519.499 5.877 301 258,6 

São Paulo   Ubatuba   13.174.396 25.881 611 509 
Caraguatatuba   860.126 13.848 171 62,1 
Ilhabela   3.000.922 10.963 499 273,7 
São Sebastião  3.366.466 29.563 582 113,9 
Bertioga  1.281.773 9.273 218 138,2 
Santos/Guarujá  100.195.413 49.806 1.191 2.011,70 
São Vicente(2)  520.206 4.817 46 108 
Praia Grande(2)  345.248 9.356 88 36,9 
Mongaguá(2)  273.834 6.517 60 42 
Itanhaém(2)  237.543 4.553 128 52,2 
Peruíbe(2)  639.390 11.878 463 53,8 
Iguape 7.444.159 116.045 2.602 64,1 
Ilha Comprida  786.606 12.588 212 62,5 
Cananéia   19.407.089 107.871 2.230 179,9 

Totais   315.230.891 433.035 8.433(3) 
(1) uma unidade produtiva pode ser um pescador, uma embarcação ou uma parelha.  
(2) início do monitoramento em outubro de 2008. 
(3) o valor informado considera o número total de unidades produtivas distintas 
registradas no período. 

Fonte: FUNDEPAG, 2014. 
 

Em São Paulo, os principais portos pesqueiros em recepção de pescados 

foram Santos/Guarujá, Cananéia e Ubatuba, que juntos receberam 88% do 

volume total descarregado neste período. Estes municípios em conjunto com 

Iguape e São Sebastião foram o destino de 80% das viagens registradas. Os 

municípios de Santos e Guarujá, que funcionam como um único porto 

pesqueiro, concentraram 66% das descargas de pescado de São Paulo, mas 

apenas 12% das viagens. De forma oposta Iguape recebeu o maior número de 

viagens (28%) e somente 5% do volume descarregado. 

A atividade pesqueira nas áreas de influência dos empreendimentos de 

Mexilhão e Merluza é realizada com a utilização de diversas técnicas para a 
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exploração de diferentes tipos de espécies e ambientes, desde os estuarinos e 

costeiros aos oceânicos. Possui características predominantemente artesanais, 

e explora com maior intensidade áreas de mar sobre a plataforma continental.  

A frota pesqueira encontrada com maior frequência em Ubatuba, Cananéia 

e, principalmente, em Santos e Guarujá é de porte médio (com arqueação 

bruta de 20 a 100 toneladas), coincidindo com as áreas de maior 

descarregamento de pescado. Estas embarcações possuem maior autonomia 

de deslocamento e operam em áreas mais afastadas da costa. Pode-se 

constatar a grande frequência com que embarcações provenientes do porto de 

Santos operam na área de maior profundidade. Embarcações de Ubatuba e 

Angra operam principalmente a leste e as de Caraguatatuba, São Sebastião e 

Ilhabela têm sua área de pesca em águas mais costeiras. 

As embarcações com descarga em Santos/Guarujá se destacaram dos 

demais municípios com 2.012 kg por viagem. Ubatuba, Ilhabela e Paraty 

apresentaram rendimentos entre 200 e 500 kg por viagem; Cananéia, Bertioga, 

São Vicente e São Sebastião, tiveram valores entre 100 e 200 kg e nos demais 

municípios a captura descarregada por viagem ficou abaixo de 100 kg. 

Do total do volume desembarcado em toda a área de estudo, 83% 

corresponde à Sardinha-verdadeira (Sardinella brasiliensis), a Cavalinha 

(Scomber japonicus), o Camarão-sete-barbas (Xiphopenaeus kroyeri), a 

Corvina (Micropogonias furnieri), o Goete (Cynoscion jamaicensis), a Pescada-

foguete (Macrodon ancylodon), o Polvo (Octopus vulgaris), a Manjuba-de-

Iguape (Anchoviella lepidentostole), o Carapau (Caranx crysos) e a Betara 

(Menticirrhus americanus e M. littoralis). Outra categoria denominada "Mistura", 

composta por espécies de pouco valor comercial ou por espécimes pequenos 

de espécies comercialmente importantes, representaram 2% da produção total. 

As espécies pescadas nesta região habitam a plataforma continental ou 

áreas estuarinas e suas capturas normalmente não são realizadas em 

profundidades maiores que 100 m. Na verdade, a distribuição espacial das 

pescarias por município evidenciou o fato da pesca costeira, principalmente 

aquela realizada sobre a plataforma continental interna (até 50 m), ser a mais 
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intensa na área de estudo.  A Sardinha-verdadeira, a Cavalinha e o Carapau 

são espécies pelágicas que são capturadas principalmente com redes de 

cerco. A Manjuba-de-Iguape, de grande importância regional, é uma espécie 

pelágica anádroma, (que migra do mar para o rio) que é capturada na Barra do 

rio Ribeira do Iguape e em todo o complexo estuarino lagunar entre Iguape e 

Cananéia e região sul de São Paulo sendo capturada artesanalmente com 

redes de emalhe de deriva e arrasto de mão. 

O Camarão-sete-barbas foi a espécie com maior volume de descarga em 

Caraguatatuba, São Sebastião, Bertioga, Itanhaém, Peruíbe e Cananéia e a 

espécie Pescada-foguete foi destaque nas descargas dos municípios de centro 

sul e sul paulistas, em especial em Praia Grande e Mongaguá. Em Ilhabela o 

destaque foi para o desembarque da Sardinha-bandeira (Opisthonema 

oglinum) e Carapau (Caranx crysos). Em São Vicente e Iguape destacou-se a 

pesca estuarina do Paraty (Mugil curema) e da Manjuba-de-Iguape 

(Anchoviella lepidentostole) respectivamente e na Ilha Comprida, a principal 

espécie descarregada foi o Camarão-legítimo (Litopenaeus schmitti). 

Em 2008, 2012 e 2013, os maiores valores de desembarque foram os da 

Sardinha-verdadeira, da Cavalinha e do Polvo. Em 2010 o destaque foi para a 

Manjuba-de- Iguape e o Carapau. 

As espécies demersais Betara, Corvina, Goete, Pescada-foguete e o 

Camarão-sete-barbas, espécie bentônica, apresentaram queda no volume de 

desembarque com decréscimos mais acentuados observados para Goete e 

Betara. A Pescada-foguete, apresentou forte queda entre 2008 e 2011, 

recuperando-se em 2012. Já a produção do Camarão-sete-barbas que teve 

uma tendência de incremento entre 2009 a 2012 caiu pela metade em 2013. As 

descargas da Corvina foram as de menor variação no período. 

Parte do decréscimo nas descargas de pescados demersais se deve à 

restrição de pesca de arrasto com parelhas que, tradicionalmente atuavam na 

pesca do Goete, da Betara e das Pescadas branca e cambucu por conta da 

criação das APAs Marinhas do Litoral Norte, Centro e Sul. A proibição da pesca 

com parelhas nas APAs norte e sul e a limitação batimétrica na APA centro, 
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restringiu o acesso desta frota a áreas de grande densidade destas espécies 

gerando mudanças na estrutura das capturas desta frota e consequentemente, 

na composição de suas descargas.  

Com o cruzamento de informações obtidas no Censo Estrutural da Pesca e 

no Programa de Monitoramento Pesqueiro pode-se caracterizar com detalhes a 

realização da pesca em cada município. As informações de número de 

pescadores e de embarcações por município foram levantadas com a 

execução do Censo, entre outubro de 2008 e agosto de 2010, conforme Tabela 

4.  

 

Tabela 4 - Número de pescadores e embarcações por município, de acordo com o 
Censo Estrutural da Pesca realizado de outubro de 2008 a agosto de 2010 

Município  Pescadores  
Embarcaçõe
s  

Angra dos Reis    1.166 212 
 Paraty 454 240 
Ubatuba   871 349 
 Caraguatatuba  237 126 
 Ilhabela   501 280 
São Sebastião 748 290 
 Bertioga  155 86 
Santos e Guarujá  1.440 404 
São Vicente 29 19 
Praia Grande  126 63 
 Mongaguá 71 48 
 Itanhaém  136 72 
Peruíbe  451 276 
Iguape  2.619 428 
 Ilha Comprida  180 52 
Cananéia  1.392 428 
Total  10.576 3.373 

Fonte: FUNDEPAG, 2014. 
 

Neste levantamento foram consideradas as embarcações que efetivamente 

são baseadas no município e operam com efetiva frequência, em especial os 

engajados na pesca artesanal. Observa-se que municípios como os de 
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Santos/Guarujá, Ubatuba, Cananéia e São Sebastião recebem com frequência 

embarcações provenientes de outros portos de origem.  

 

Figura 5 - Delimitação das áreas dos empreendimentos de Mexilhão e Merluza 
utilizados para a análise de rendimento pesqueiro 

 
Fonte: FUNDEPAG, 2014. 

 

A área do empreendimento de Merluza (setores S04 a S06) foi indicado 

como área de operação em 35.937 viagens pesqueiras que somaram capturas 

de 16.639 t. Nesta área as maiores capturas também foram realizadas por 

embarcações que descarregaram em Santos e Guarujá. Todavia, as capturas 

nesta área representaram para as embarcações de São Vicente, Praia Grande, 

Mongaguá e Peruíbe, respectivamente, 95, 100, 100 e 81% do total do 

município.  

Em síntese, os resultados obtidos com as análises de rendimento das 

pescarias no presente estudo indicaram que estas pescarias costeiras 

analisadas não são afetadas de forma significativa pelos empreendimentos de 

Mexilhão e de Merluza. Os resultados também ressaltaram que as frotas 
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artesanais e de pequena mobilidade dos municípios próximo a estes 

empreendimentos são extremamente dependentes do mar adjacente para a 

realização de suas capturas.  

2.4.3 Pesca no Estado de Santa Catarina 

Itajaí insere-se, no contexto do Estado de Santa Catarina e no Setor 

Costeiro Litoral Centro Norte, como uma das mais prósperas de seu território, 

tendo o seu principal eixo de desenvolvimento, alicerçado pela sua economia 

baseada na pesca industrial e na crescente atividade portuária, 

consubstanciada pela economia paralela que a cerca (ASSOCIAÇÃO 

SCIENCE, 2012, p. 331). 

O setor pesqueiro tem grande importância econômica para o município de 

Itajaí que dentre os municípios catarinenses mantém-se como principal ponto 

de desembarque de pescados do Brasil, voltado basicamente para a pesca 

industrial, conforme relatado no Boletim Estatístico da Pesca Industrial de 

Santa Catarina.  Em  2011,  a  produção  pesqueira  industrial  de  Santa  

Catarina  atingiu 121.960 t., superando em 7% o montante registrado em 2010, 

que foi de 113.925 t. e revertendo a queda que havia sido observada no último 

ano (CTTMAR, 2013). 

O volume total desembarcado pela frota industrial no Estado de Santa 

Catarina em 2012 foi de 157.223 t, representando não apenas um acréscimo 

de quase 29% sobre o ano anterior, quando foram desembarcadas 121.960 t, 

como também um recorde de produção, ao menos nos últimos 22 anos (Id.). 

Em termos de volume de pescado desembarcado, os municípios de Itajaí e 

Navegantes responderam, em 2011 por 86% da produção do estado com um 

volume de 77.286 t e de 27.899 t, respectivamente, embora a produção 

pesqueira do estado de Santa Catarina conte ainda com os desembarques nos 

municípios de Laguna (7.419 t), Florianópolis (52 t) e Porto Belo (9.304 t), 

sendo que, em comparação com 2010, Itajaí e Porto Belo apresentaram 

aumento no volume desembarcado (22% e 3%, respectivamente) (Id.). 
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Em 2012, Itajaí e Navegantes continuaram respondendo pelas maiores 

produções totais, com 92.879 t e 37.415 t, respectivamente, sendo que Itajaí 

recebeu oito das dez frotas monitoradas, respondendo pelo recebimento de 

83% da produção total do Estado de Santa Catarina. Quanto aos demais 

municípios, Laguna foi responsável por 9,5% e Porto Belo por 7,5% mantendo, 

basicamente o volume de desembarque do ano anterior.  

No que diz respeito à composição da produção pesqueira, os peixes 

pelágicos representaram em 2012, 58% dos recursos pescados, o que 

corresponde a 91.679 t. Já os recursos demersais correspondem a 29% dos 

desembarques com 46.306 t. Os peixes ósseos foram largamente dominantes 

na composição dos desembarques, atingindo a marca de 130.384 t, valor que 

representou 83% do total desembarcado pela frota pesqueira industrial de 

Santa Catarina. Do restante da produção, 4% corresponderam a crustáceos, 

1,5% a peixes cartilaginosos, 0,5% a moluscos e 11% a recursos 

indeterminados. Em comparação ao ano de 2011, somente os peixes 

cartilaginosos apresentaram declínio (6%) enquanto os outros grupos 

apresentaram acréscimos na ordem de 56,5% para crustáceos, 20% para 

moluscos, 97% para indeterminados e 23% para peixes ósseos (CTTMAR, 

2013). 

Os volumes desembarcados oscilaram bastante ao longo do ano de 2012, 

com picos em março (18.510 t), agosto (18.633 t) e, destacadamente, outubro 

(20.310 t) tendo sido Janeiro, com 5.575 t, representou o período com a menor 

produção. 

Dentre os tipos de pesca, a de cerco continuou sendo a mais importante e 

representativa em termos de tonelagem desembarcada, chegando a 68.094 t, 

67% a mais que em 2011, respondendo sozinha por 43% de toda produção 

pesqueira industrial de Santa Catarina no ano (Id.). O volume de desembarque 

das demais categorias de pesca foram:  frotas de arrasto duplo (25.047 t ou 

16%), vara e isca-viva (21.817 t ou 14%), emalhe de fundo (20.000 t ou 12,5%) 

e arrasto de parelha (11.855 t ou 7,5%) e as demais responderam juntas, por 
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apenas 6,6% da produção. Entre estas, as contribuições mais significativas 

foram do arrasto simples (7.194 t) e do espinhel de superfície (2.494 t).  

A pesca de arrasto duplo, em 2012, era feita com 276 embarcações 

correspondendo a 39% do total de barcos observados no período respondendo 

por 26% do total da produção pesqueira do ano, apresentando os maiores 

rendimentos nos meses de abril e maio, de mais do dobro da média anual.  

A distribuição dos arrasteiros duplos abrangeu uma região que vai do litoral 

de São Paulo até o sul de Santa Catarina, e a segunda se concentrou próximo 

à barra de Rio Grande, no Rio Grande do Sul desde áreas costeiras até o 

talude (profundidades de 25 m até 600m).   

Em 2012, a pesca com parelhas contou com vinte e oito conjuntos que 

produziu 11.855 t de pescado, volume próximo a 8% do total controlado no 

Estado, o que significou um  aumento de 26% em relação a 2011, 

interrompendo assim o padrão de queda apresentado nos últimos anos 

(CTTMAR, 2013). Participaram deste volume, a castanha (Umbrina canosai) 

(1.427 t), corvina (Argyrosomus regius) (947 t) e maria-mole (Cynoscion 

striatus) (867 t) que, juntas, contribuíram com 28% do total capturado pela 

pesca com parelhas. O rendimento médio anual da frota ficou em torno de 65 

t/viagem com discretos aumentos em agosto (71 t/viagem), setembro (70 

t/viagem), novembro (72 t/viagem) e dezembro (85 t/viagem). Os portos de 

Laguna e Itajaí foram os mais utilizados pelas parelhas recebendo, juntos, 60% 

do volume desembarcado pela frota. 

Os meses de julho (1.348 t), agosto (1.424 t) e setembro (1.471 t) 

registraram as maiores produções, sobretudo em função dos grandes volumes 

desembarcados no porto de Laguna. A produção somada desses três meses 

atingiu 36% do volume total do ano. A frota operou entre as latitudes de 24°S 

(SP) e 34,5°S (RS) e, nas longitudes de 44,5°W a 54°W e comumente nas 

profundidades de 25 m a 200 m, concentrando seu esforço no litoral do Rio 

Grande do Sul, principalmente entre as isóbatas de 25 e 100 m. 

A frota industrial de arrasto simples atuante em Santa Catarina ao longo de 

2012 estava composta por 25 unidades realizando quase a metade das 
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descargas realizadas em 2011  totalizando 7.194 t.), um volume 19% inferior 

(Id. Ibid.). Novamente os recursos mais importantes foram a cabra (Prionotus 

punctatus) (2.031 t) e a castanha (Umbrina canosai) (3.264 t), que 

representaram 74% de toda a produção, mantendo praticamente o mesmo 

desempenho registrado em 2011. A castanha (Umbrina canosai) apresentou 

um declínio de 19% na captura no período.  

Apesar da queda na produção, a castanha ainda respondeu por 45% de 

todo o volume desembarcado pelos arrasteiros simples. Este quadro ocorre em 

consequência do fato de que, nos últimos anos, algumas embarcações têm se 

especializado na pescaria de arrasto de “meia-água” sobre cardumes de 

castanha, tornando a espécie o principal recurso explotado pela frota 

(UNIVALI/CTTMar, 2013). Outras espécies como a corvina (Argyrosomus 

regius) (65 t) e a maria-mole (Cynoscion striatus) (473 t), também registraram 

declínios de produção que atingiram 73% e 19%, respectivamente. Juntamente 

com a castanha, elas colaboraram com o desempenho negativo dos arrasteiros 

simples em relação ao ano de 2011.   

Os principais picos de produção da pesca de arrasto ocorreram nos meses 

de julho (803 t) e setembro (1.594 t), tendo sido fortemente influenciados por 

descargas expressivas de castanha. Somados, esses meses contribuíram com 

33% do volume total desembarcado pela frota no ano. Os arrasteiros simples 

distribuíram-se principalmente entre as latitudes 26°S (SC) e 34,5°S (RS) e, 

entre as longitudes de 46°W a 54°W, operando entre 25 m e 600 m 

estendendo-se desde o litoral sul de Santa Catarina até a barra do Rio Grande, 

em profundidades superiores a 100 m. Esta área, provavelmente, está 

associada aos arrastos de meia-água realizados por parte da frota para a 

captura da principal espécie alvo da frota, ou seja, a castanha (Umbrina 

canosai). 

A produção total desembarcada pela frota de cerco em 2012 foi de 68.094 

t, valor 67,4% superior ao registrado em 2011. Seguindo a mesma tendência 

observada para a produção total, houve aumento no registro de embarcações 

desta modalidade, que passou de 95 para 102 unidades e também no número 
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de viagens, que subiu de 1.425 para 2.295. No que diz respeito ao rendimento 

médio anual, houve pouca variação, passando de 28 t/viagem em 2011 para 29 

t/viagem em 2012 (Tabela 10).  Itajaí absorveu a maior parte da produção do 

cerco (47.372 t), seguida por Navegantes (13.750 t) e Porto Belo (6.718 t).   

A sardinha-verdadeira, principal recurso-alvo da frota, destacou-se neste 

ano pelo acréscimo de 95% em sua produção. Sozinha, ela foi responsável por 

76% do total desembarcado pela frota no Estado, com picos em agosto (10.743 

t) e outubro (14.708 t),  segundo o Boletim Estatístico (CTTMAR, 2013,  p.27). 

A maioria das espécies apresentou incrementos de produção, com destaque 

para a sardinha-cascuda (Harengula clupeola) (483%), o carapau (Caranx 

crysus) (820%) e a cavalinha (Scomber japonicus; S. colias ) (1.012%).  

O xixarro (Trachurus lathami) e a sardinha verdadeira (Sardinella 

brasiliensis) mantiveram o padrão observado em 2011, mostrando acréscimos 

de 41% e 95%, respectivamente. Cabe destacar ainda que, assim como já 

observado no ano anterior, a sardinha-verdadeira foi responsável pelo maior 

volume desembarcado em 2012, com um total de 51.877 t. Esta espécie 

respondeu por 33% da produção pesqueira industrial de Santa Catarina no 

período, superando o bonito-listrado (Katsuwonus pelamis) e a corvina 

(Argyrosomus regius).  

A tainha (Mugil curema; M. platanus), por outro lado, seguiu a tendência 

dos anos anteriores e apresentou uma queda de 48% no volume 

desembarcado, totalizando 1.473 t a menos do que em 2011. Outra espécie 

que manteve o padrão do ano anterior foi a anchoíta (Engraulis anchoita), cuja 

explotação ainda é absolutamente incipiente no sul do Brasil e que, ainda 

assim, sofreu uma variação negativa de 77% em 2012.   
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3 Os Setores Costeiros da Bacia de Santos 

A Zona Costeira da Bacia de Santos é dividida pelos órgãos estaduais de 

gerenciamento costeiro em setores, em função de características naturais, de 

organização territorial e de gestão de políticas públicas.  Segundo o 

Macrodiagnóstico da ZC, os Setores Costeiros são unidades de análise que 

adotam uma compartimentação litorânea (de cunho tradicional, 

socioeconômico, político administrativo e/ou físico-natural) definida com base 

no conhecimento prático das equipes estaduais de gerenciamento costeiro.  

Nesse sentido, os setores são - ao mesmo tempo, espaços de articulação 

entre as três esferas de poder federativo e recortes territoriais sobre os quais 

se constroem os instrumentos de gestão pública, destacando-se entre eles o 

Zoneamento Ecológico-Econômico. 

A partir da nova inserção desses setores no cenário produtivo nacional por 

conta das atividades da UO-BS é fundamental direcionar um olhar estratégico 

sobre esta região específica, cujas diferenças em termos de economia, 

demografia e realidade social são heterogêneas e complexas, exigindo um 

maior cuidado na sua caracterização e em qualquer análise socioespacial que 

se queira propor.  

No caso dos 14 municípios selecionados para o projeto piloto litorâneos e 

que fazem parte da área de influência da Bacia de Santos, estão inseridos em 

cinco setores costeiros na Bacia de Santos, são eles: setor da Baía da 

Guanabara, da Baía da Ilha Grande, ambos no estado do RJ, setor Litoral 

Norte e da Baixada Santista, em São Paulo, e o setor costeiro Litoral Centro-

Norte, em Santa Catarina.  
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Tabela 5 - Setores Costeiros da Bacia de Santos – Dados Básicos 

Estado Setores Costeiros Nº de 
Municípios 

Área (km2) % 
Área 

População 
Estimada 

2015 

% 
População 

PIB em 
2013 (Em 
Milhões de 

reais) 

% do PIB Royalties em 
2015 (em mil 

reais) 

% Royalties 

RJ Baia da Ilha Grande 2 1.742,82 6,28 228.754 1,32 9.269,15 1,61 126.510,50 9,11 
RJ Lagos/São João 3 1.146,27 4,13 234.321 1,35 4.939,15 0,86 62.104,42 4,47 
RJ Baia da 

Guanabara(1) 
15 4.536,04 16,35 11.882.816 68,47 392.806,35 68,27 548.424,91 39,51 

RJ Baia de Sepetiba 3 904,45 3,26 242.814 1,4 11.566,10 2,01 82.289,00 5,93 
SP Baixada Santista 9 2.402,49 8,66 1.797.500 10,36 47.825,84 8,31 121.380,67 8,75 
SP Litoral Norte (SP) 4 1.943,40 7,01 314.926 1,81 12.909,14 2,24 325.544,22 23,46 
SP Cananeia-Iguape 3 3.411,63 12,3 53.285 0,31 4.184,99 0,73 77.958,73 5,62 
PR Setor Único (PR) 7 6.049,14 21,81 286.602 1,65 8.178,13 1,42 0,00 0,00 
SC Litoral Norte (SC) 7 3.029,30 10,92 714.336 4,12 28.525,33 4,96 43.734,40 3,15 
SC Litoral Centro Norte 

(SC) 
9 1.014,85 3,66 624.497 3,6 26.052,56 4,53 0,00 0,00 

SC Litoral Central (SC) 6 1.558,34 5,62 973.666 5,61 29.117,70 5,06 0,00 0,00 
           
 Área de Estudo 68 27.738,34 100 17.353.517 100 575.374,45 100, 1.387.946,84 100,00 

(1) O município de Queimados está definido pelo INEA como pertencente ao Setor da Baia de Sepetiba, porem nesse estudo foi incluído na Baia da Guanabara para 
permitir séries históricas de dados, considerando que foi desmembrado de Nova Iguaçu em 1990 e pertence à Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 

Fonte: IBGE, Divisão Territorial do Brasil; Estimativa de População para 2015; PIB por Munícipio 2013; ANP, Royalties em 2015. 
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3.1 Baía da Guanabara 

Trata-se do setor costeiro de maior peso socioeconômico de toda a Bacia 

de Santos (BS). Além de incorporar a segunda capital em termos econômicos 

do país, abrange importante parcela da Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro. Sua área representa 16,35% da BS, ou seja 4.536,04 km2. Ao todo 

abarca 04 municípios do projeto piloto: Rio de Janeiro, Niterói, Itaboraí e 

Maricá. A população estimada, em 2015, foi de 11.882.816 habitantes, o que 

corresponde a 68,5% da população total da BS. 

Em termos socioambientais a complexidade do setor resulta da 

sobreposição entre importantes recursos naturais da Mata Atlântica (ex: região 

serrana, Baía de Guanabara, Mar e maciços florestais urbanos) com o segundo 

maior aglomerado urbano do país. 

As principais bacias hidrográficas são: bacias contribuintes às Lagunas de 

Itaipu e Piratininga, bacia do Guaxindiba-Alcântara, bacia do Caceribu, bacia 

do Guapimirim-Macacu, bacia do Roncador ou Santo Aleixo, bacia do Iriri, 

bacia do Suruí, bacia do Estrela, Inhomirim, Saracuruna, bacias Contribuintes à 

Praia de Mauá, bacia do Iguaçu, bacia do Pavuna-Meriti, bacias da Ilha do 

Governador, bacia do Irajá, bacia do Faria-Timbó, bacias renantes da Vertente 

Norte da Serra da Carioca, bacias drenantes da vertente sul da serra da 

Carioca, bacias contribuintes à praia de São Conrado e bacias contribuintes ao 

complexo lagunar de Jacarepaguá.  

Contudo, o setor costeiro possui muitos dos seus corpos d´água em nível 

avançado de degradação ambiental, incluindo seus sistemas lagunares e a 

própria Baía de Guanabara, comprometidos em grande parte pelo lançamento 

de efluentes domésticos e industriais sem tratamento. O fato de estar situado 

em uma região metropolitana densamente ocupada com baixos níveis de 

tratamento de esgoto, acelera esta degradação ambiental. 

Por outro lado, sua estrutura territorial - com importantes dinâmicas 

urbanas consolidadas, como redes de serviços, ramais e polos logísticos, 

centros de pesquisa tecnológica e presença de mão de obra qualificada, faz 
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dos setor costeiro da Guanabara o principal ambiente capaz de impulsionar 

ainda mais as atividades produtivas e econômicas da UO-BS. 

3.2 Baía da Ilha Grande 

O Setor Costeiro da Baía da Ilha Grande possui área de 1.742,82Km2, 

totalizando 6,28% do território da Bacia de Santos. No caso do projeto piloto 

abarca dois municípios: Angra dos Reis e Paraty, cuja população estimada foi 

em 228.754 habitantes (2015).  

Aproximadamente 72% dos setores terrestre e marinho da Baía da Ilha 

Grande são constituídos por Unidades de Conservação (UC), incluindo UCs de 

uso sustentável e de proteção integral. Tais áreas abrigam formações florestais 

em estágio de conservação médio-avançado, incluindo também trechos de 

restinga, manguezais, ilhas costeiras, arrecifes e costões rochosos.  

Destaca-se também o patrimônio histórico representado pelas cidades da 

região que, junto às belezas cênicas características, servem de atrativo a uma 

intensa atividade turística, cuja contribuição é essencial às economias locais. 

Estas potencialidades convivem lado a lado com atividades industriais e 

portuárias atreladas a setores estratégicos para o desenvolvimento nacional, 

como a exploração petrolífera, o setor naval e a geração de energia (INEA, 

2015).  

3.3 Litoral Norte de São Paulo 

Setor Litoral Norte, dispondo de uma área com 1.977 km², abrange os 

municípios de São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Ubatuba, com uma 

população de 224.656 habitantes, foi definido tendo em vista constituir-se numa 

região caracterizada pela potencialidade turística e pela existência de 

problemas ambientais relacionados com a especulação imobiliária, 

parcelamento irregular do solo, pesca predatória, estruturas náuticas e 

atividades portuárias em desconformidade com a conservação dos recursos 

marinhos. 
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Além disso, a região está estrategicamente situada entre as Regiões 

Metropolitanas do Rio de Janeiro e da Baixada Santista, o que a torna um 

importante eixo de desenvolvimento e integração regional. Os seus municípios 

integram a Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte de São 

Paulo.  

Como já foi mencionado, o setor costeiro caracteriza-se, ainda, por 

importantes reservas naturais, como as da Serras da Bocaina. A presença do 

setor de petróleo e gás natural ocorre no Terminal Aquaviário de São Sebastião 

(Tebar) e a Unidade de Processamento de Gás Natural em Caraguatatuba.  

3.4 Baixada Santista 

A Baixada Santista possui uma área de 2.373 km² e abrange os municípios 

de Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, 

Santos e São Vicente. Insere-se no Bioma Mata Atlântica e compreende 

estuários, enseadas, brejos, dunas, praias, costões rochosos e formas 

insulares, bem como áreas de restinga ainda preservadas, além de concentrar 

as maiores áreas de manguezal do litoral paulista, localizadas no Complexo 

Estuarino de Santos e São Vicente. 

Seus rios são acidentados no curso superior e meandríticos no curso 

inferior, o que está relacionado, respectivamente, com a declividade da Serra 

do Mar e das planícies sedimentares características dessa região litorânea. A 

região estuarina, formada pelas Baías de Santos e São Vicente, além dos 

canais e rios que deságuam na parte interior do sistema, concentra ainda as 

grandes áreas urbanas de Santos, São Vicente, Cubatão e parte do Guarujá, 

além do Porto de Santos e do complexo industrial de Cubatão.(São Paulo 

(Estado). Secretaria do Meio Ambiente, 2013, p. 13). 

3.5 Litoral Centro Norte de Santa Catarina 

Por fim, o Litoral Centro Norte de Santa Catarina já se apresentava como 

uma importante região econômica do país antes mesmo do incremento 

operacional estimulado pela UO-BS, especificamente por conta das atividades 
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portuárias e de logística do Terminal de Itajaí. Porém, com o avançar da 

produção de petróleo e gás na Bacia de Santos, o setor assume, hoje, posição 

estratégica no cenário nacional. 

Ao todo possui uma área de 1.014,85 km2, com população estimada de 

624.497 habitantes, em 2015 (IBGE, 2015d). As duas cidades que fazem parte 

do projeto piloto e que se situam neste setor são Itajaí e Navegantes. No caso 

do primeiro município, trata-se de um polo regional do estado de Santa 

Catarina, com o terceiro PIB estadual; no caso do segundo, a cidade surge 

como futuro centro de oferta de serviços destinados às atividades da UO-BS, 

além de servir de apoio logístico devido à presença de um aeroporto importante 

no atendimento à região. 

Assim como os demais setores, a costa do Litoral Centro Norte é 

extremamente urbanizada, sendo o uso do solo destinado a atividades como: 

portuária, industrial, agrícola, extração mineral, pesca, reflorestamento, turismo 

e urbanização. Em destaque, tem-se as atividades de conservação ambiental, 

turismo e operações portuárias e de logística, principalmente, em Itajaí e 

Navegantes.  

No caso do Porto Municipal de Itajaí, o mesmo é considerado um dos 

principais do país por contar com uma excelente base de infraestrutura e de 

mão de obra qualificada. Da mesma forma, suas atividades tornaram-se um 

importante vetor de arrecadação tributária, devido a dinâmica crescente das 

operações portuárias da cidade.   

3.6 Dimensão ambiental dos setores costeiros 

A Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara é uma região onde a baía 

forma um estuário pela captação de 45 rios de pequeno e médio porte que 

drenam mais de 200 mil litros de água por segundo para o seu interior 

(INSTITUTO BAÍA DE GUANABARA, 2002). A região situada na foz dos rios 

Iriri, Roncador, Guapimirim e Imboaçu e os aluviões dos principais rios que 

desembocam na Baía de Guanabara, são recobertos por manguezais 

protegidos pela APA de Guapimirim, uma unidade de conservação federal de 
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uso sustentável que se situa nos municípios de São Gonçalo, Itaboraí, 

Guapimirim e Magé, inserida na Região Hidrográfica da Baía de Guanabara e 

também na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.  

A exposição às interferências decorrentes do contato com uma das 

maiores metrópoles da América do Sul acarreta à essa APA uma constante 

ameaçada. Alia-se a isso o crescimento urbano dos municípios menos 

populosos da Região Hidrográfica da Baia da Guanabara (RHBG), que são os 

que mais crescem nos últimos anos, inclusive às custas de invasões irregulares 

em áreas de desmatamentos e de queimadas e causando poluição pelo uso de 

aterros, vazadouros de lixo e poluição por óleo.  

Com uma área de 13.926 hectares, a área da APA de Guapimirim é o 

último reduto contínuo de ecossistema de mangue na Baía de Guanabara 

(MMA/IBAMA, 2011) e sua proteção é uma grande contribuição para a 

manutenção da vida na Baía de Guanabara, cuja cadeia biológica inclui de 

micro-organismos a mamíferos marinhos, como os botos. 

Inserida na APA de Guapimirim outra unidade de conservação, mais 

restritiva, tem como objetivo a proteção do bioma de Mata Atlântica, a ESEC da 

Guanabara, uma unidade de conservação também federal, mas de proteção 

integral, que dela faz parte 27 (ICMBio, 2012).  

A Estação Ecológica (ESEC) da Guanabara possui cerca de 2 mil hectares 

e é a área mais conservada de manguezais da Baía de Guanabara, com 

características ecológicas e biológicas compatíveis com os manguezais isentos 

de intervenção humana agressiva tem sua gestão compartilhada com a APA 

Guapimirim (MMA/IBAMA, 2011). 

A APA de Guapimirim e a ESEC da Guanabara integram por sua vez o 

Mosaico da Mata Atlântica Central Fluminense, formado por 29 UCs 

                                            
27 A Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (RBMA), uma das sete reservas da Biosfera   

criadas em 1972 pela Organização das Nações Unidas para Educação e a Cultura (UNESCO) 

e sustentadas no Programa MaB - Man and Biosphere (Homem e a Biosfera), desenvolvido em 

conjunto com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). 
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perfazendo 295.723 hectares ao todo, em seu território reconhecido e 

abrangendo 14 municípios, dos quais Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, 

Magé, Nova Iguaçu e São Gonçalo fazem parte do trecho da ZCBS no estado 

do Rio de Janeiro. 

Ainda no entorno da Baía de Guanabara, algumas Unidades de 

Conservação merecem destaque com o Parque Estadual da Serra da Tiririca 

(PESET), a UC estadual de proteção integral que localiza-se nos município de 

Maricá e Niterói, ambos integrantes do projeto piloto.  

O parque inclui uma área marinha e uma terrestre que abrange a Serra da 

Tiririca, uma cadeia de montanhas que adentra o continente na direção 

sudoeste/nordeste, e áreas adjacentes: o Morro das Andorinhas, adjacente à 

Serra da Tiririca e um conjunto de terras da planície costeira de Niterói, 

constituída por dunas, restingas, manguezais e banhados do entorno da lagoa 

de Itaipu, tecnicamente definida como laguna Núcleo Restinga e Duna de 

Itaipu. Recentemente, três novas áreas foram incorporadas ao parque - parte 

da Reserva Ecológica Darcy Ribeiro, Morro da Peça (Niterói) e as porções 

emersas das ilhas marinhas do Pai, da Mãe e da Menina ― ficando assim 

estabelecidos os atuais limites do PESET (INEA, 2015b).  
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Figura 6 - Parque Estadual da Serra da Tiririca - Municípios de Niterói e Maricá 

 
Fonte: INEA, 2015b. 

 

No Setor da Bacia da Ilha Grande, a bacia hidrográfica da região da Baía 

da Ilha Grande caracteriza-se pelo contato direto da Serra do Mar com o 

oceano, sendo as planícies costeiras pouco desenvolvidas ou mesmo 

inexistentes. O relevo é íngreme, com uma rede de drenagem formada por 

pequenas bacias, desaguando diretamente no mar, apresentando pequena 

vazão média.  

Destaca-se também o patrimônio histórico representado pelas cidades da 

região que, junto às belezas cênicas características, servem de atrativo a uma 

intensa atividade turística, cuja contribuição é essencial às economias locais. 

Estas potencialidades convivem lado a lado com atividades industriais e 

portuárias atreladas a setores estratégicos para o desenvolvimento nacional, 

como a exploração petrolífera, o setor naval e a geração de energia. Todo esse 

quadro econômico soma uma contribuição de cerca de 2,9 % ao Produto 

Interno Bruto (PIB) do Estado do Rio de Janeiro (INEA, 2015). 
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A Baía da Ilha Grande pertence a um sistema estuarino, apresentando 

duas entradas de água oceânica, uma em cada lado da Ilha Grande A atividade 

pesqueira importante, divide-se em oito blocos: 1 – Baia da Ribeira,  2 –

Jacuecanga,  3 – Acaiá,  4 – Abraão,  5 – Castelhanos, 6 – Gregos,  7 – Baia 

de Paraty e 8 -Mangaratiba. 

As comunidades de:(1) Bananal; (2) Passa Terra; (3) Praia Vermelha; (4) 

Provetá; (5) Aventureiro; (6) Araçatiba; (7) Ubatuba; (8) Dois Rios; (9) 

Parnaioca; (10) Matariz; (11) Palmas; (12) Vila do Abraão; (13) Mamanguá; 

(14) Vila do Cruzeiro; (15) Baixio; (16) Praia Grande; (17) Cajaíba; (18) 

Calhaus; (19) Ponta da Juatinga; (20) Saco da Sardinha; (21) Saco das 

Enxovas; (22) Cairuçu das Pedras; (23) Praia do Pouso; (24) Ponta Negra; (25) 

Praia do Sono; (26) Ponta Grossa; (27) Santa Rita Vermelha; (28) Pontal; (29) 

Praia Grande; (30) Trindade; (31) Praia Martim de Sá; (32) Saco Claro; (33) 

Ipanema e  (34) Ponta da Roman, são as comunidades caiçaras conhecidas da 

Baía de Ilha Grande (INEA, 2015). 

Em 2014 foi criada a Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do 

Aventureiro, resultante da recategorização do Parque Estadual Marinho do 

Aventureiro28 com o objetivo de conciliar a preservação dos ecossistemas 

locais com a cultura caiçara, valorizando os modos de vida tradicionais, assim 

como as práticas em bases sustentáveis desenvolvidas pela população 

tradicional beneficiária da unidade. 

No Setor da Baía da Ilha Grande então concentradas a metade das Terras 

Indígenas do Estado do Rio de Janeiro. A mais importante em extensão fica em 

Angra dos Reis. Duas comunidades das que ocorrem em Paraty ainda estão 

tendo suas Terras estudadas para regularização, como mostra a Tabela 6. 

 

 

 

                                            
28 Lei nº 6.793, publicada no D.O. de 28 de maio de 2014. 
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Tabela 6 - Terras Indígenas no Setor da Baia da Ilha Grande 
Terra 

Indígena Etnia Uf Município Superfície(Ha) Fase do 
Procedimento Modalidade 

Guarani 
Araponga(*) Guarani RJ Paraty 213,2033 Regularizada Tradicionalmente 

ocupada 

Guarani de 
Bracui Guarani RJ Angra dos 

Reis 2.127,8664 Regularizada Tradicionalmente 
ocupada 

Paraty-Mirim 
(*) Guarani RJ Paraty 79,1997 Regularizada Tradicionalmente 

ocupada 

Paraty-Mirim Guarani RJ Paraty 0,0000 Em Estudo Tradicionalmente 
ocupada 

Tekoha Jevy 
(Rio 
Pequeno) 

Guarani RJ Paraty 0,0000 Em Estudo Tradicionalmente 
ocupada 

Fonte: FUNAI, 201629. 

 

O Setor da Baía da Ilha Grande também abriga 3 comunidades 

quilombolas: (1) - Campinho da Independência; (2) - Cabral e (3) - Santa Rita 

do Bracuí, as duas primeiras localizadas em Paraty e o última em Angra dos 

Reis . 

Aproximadamente 72% das áreas municipais e mar territorial que formam a 

zona costeira na Baía da Ilha Grande são constituídos por Unidades de 

Conservação (UCs) e suas áreas florestais respondem por 76% das florestas 

preservadas de todo o Estado do Rio de Janeiro (INEA, 2015). 

A faixa linear de 40 km sobre terrenos de Marinha, desde a foz do Rio 

Mambucaba, limite com o município de Paraty, percorrendo Angra dos Reis até 

o limite com o município de Mangaratiba, está protegida pela APA de 

Tamoios30, assim como todas as terras emersas da Ilha Grande e de todas as 

demais ilhas que integram o município de Angra dos Reis, nas baías da Ilha 

Grande, da Ribeira e da Jacuecanga, com uma área de aproximadamente 

20.636 mil hectares (INEA, 2015).  

                                            
29 FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO – FUNAI. Terras Indígenas do Brasil. Disponível em: 

www.funai.gov.br. Acesso em: março de 2016. 
30  Criada pelo Decreto Estadual nº 9.452, de 5 de dezembro de 1982. 
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A linha de costa apresenta formação vegetal de restingas arbóreas, com 

alto grau de similaridade à vegetação ombrófila das terras baixas e 

submontanas. Estas restingas apresentam bom grau de preservação em 

trechos estreitos. 

A formação mangue ocorre na foz do rio Jurumirim e nas rias ou vales 

afogados, também conhecidos como “sacos” e a fitofisionomia de manguezal 

também pode ser observada na foz dos rios Mambucaba, Ariró e Bracuhy; nas 

Praias do Recife e Porto Marisco, na Ilha do Jorge Grego, e nas localidades de 

Japuíba e Caiera (INEA, 2015). No Município de Paraty, áreas de manguezal 

bem preservadas são encontradas no fundo do Saco do Mamanguá 

(MMA/IBAMA, 2004). 

O Setor Costeiro da Baía da Ilha Grande é uma região de belas praias, 

costões rochosos, piscinas naturais e pequenos rios com corredeiras e quedas 

d’água, tendo como pano de fundo a Serra do Mar coberta pela Mata Atlântica. 

Além da APA de Tamoios, os ecossistemas costeiros estão protegidos pelo 

Parque Nacional da Serra da Bocaina, que se sobrepõe parcialmente com o 

núcleo Picinguaba do Parque Estadual da Serra do Mar; estendendo-se por 

Paraty e Angra dos Reis, no Estado do Rio de Janeiro, além de incluir trechos 

dos municípios de Ubatuba, no Estado de São Paulo. Por se estender desde 

altitudes superiores a 2.000m, na região serrana, até o nível do mar, no litoral, 

o PNSB apresenta paisagens diversificadas e grande riqueza de fauna e flora, 

incluindo espécies endêmicas e ameaçadas de extinção.  

O Parque Estadual da Ilha Grande (PEIG), localizado no Município de 

Angra dos Reis. Foi criado por meio do Decreto Estadual 15.273 em 26 de 

maio de 1971 para preservar 62% da área total da Ilha Grande, abrigando 

importante patrimônio histórico e cultural da Ilha. A Reserva Biológica Estadual 

da Praia do Sul, a Reserva Ecológica Estadual da Juatinga, que está sendo 

recategorizada, completam a proteção da área insular e marinha de Angra dos 

Reis e Paraty, respectivamente. 

O Litoral Norte do Estado de São Paulo, assim como a Baia da Ilha 

Grande, é marcado pelo encontro da Serra do Mar com o Oceano Atlântico, 



Pág. 

84 / 333 
Caracterização dos 

Municípios 

Sistema de Indicadores Socioambientais no âmbito 

da Unidade de Operação, Exploração e Produção de 

Petróleo e Gás da Bacia de Santos 

 

 

 

     

 
Claudio A. G. Egler 

Coordenador da Equipe 
Relatório 

BR_03 

Revisão 03 

04/2017 

 

formando uma paisagem de grande beleza cênica e a ligação entre a Mata 

Atlântica e os ecossistemas costeiros e marinhos, o que resulta em alta 

diversidade biológica. Possui uma área total de 1.977 km2. Desta área total 

calculada, 1.592 km2 são áreas continentais, enquanto que os outros 365 km2 

constituem dezenas de áreas insulares, sendo estas constituídas pela Ilha de 

São Sebastião (337 km2) e por outras 61 ilhas, ilhotas (muitas das quais estão 

protegidas como unidades de conservação ou tombadas) e lajes (26 km2).31 

Estende-se sobre uma área plana relativamente estreita, com inúmeras 

praias, belas e de diferentes formas e texturas, muitas delas emolduradas por 

áreas florestadas de mata atlântica em bom estado de conservação, entre 

esporões rochosos que avançam para o mar, onde se encontram 41 ilhas, 16 

ilhotes e 14 lajes das quais algumas formam o município arquipélago e Parque 

Estadual de Ilhabela. 

A maior das ilhas desse arquipélago, a de São Sebastião, tem mais de 

80% de seu território protegido, é onde se localiza a sede do município e conta 

ainda com diversas comunidades caiçaras. As outras comunidades estão nas 

Ilhas de Búzios e de Vitória. 

É grande o leque de atividades e de interesses na região do Litoral Norte, 

entretanto, todos estes atributos geográficos e ecológicos fazem das atividades 

de turismo a maior vocação deste setor costeiro assim como uma das suas 

principais bases econômicas, apesar de sua infraestrutura insuficiente no que 

diz respeito aos serviços de saneamento básico e da poluição gerada por 

embarcações e acidentes com óleo, o que afeta a balneabilidade em muitas de 

suas praias.  

Também contribui para a degradação da área, o início de um processo de 

favelização associado a um aumento do índice de criminalidade e falta de 

segurança. A combinação de tanto interesses que envolvem as atividades de 

turismo muito significativa no período de veraneio, como mergulho, a pesca e 
                                            

31 Vide http://www.ambiente.sp.gov.br/parque-ilhabela/sobre-o-parque/; 

http://www.ambiente.sp.gov.br/apa-marinha-do-litoral-norte/ 
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as atividades náuticas esportivas e as atividades locais como a pesca e a 

maricultura geram conflitos cuja negociação é hoje administrada pela criação 

da APA Marinha do Litoral Norte com ações como a fiscalização contra a pesca 

de arrasto por parelhas de embarcações que prejudicam as comunidades 

pesqueiras das ilhas32.  

A APA Marinha do Litoral Norte é composta por três setores: 

1) Cunhambebe, nos municípios de Ubatuba e Caraguatatuba, limítrofe ao 

Núcleo Picinguaba do PE /Serra do Mar e envolvendo o PE de Ilha 

Anchieta; 

2) Maembipe, no município de Ilhabela, envolvendo o Parque Estadual de 

Ilhabela; 

3) Ypautiba, ao longo da costa do município de São Sebastião, limítrofe à 

área de exclusão de pesca entorno do arquipélago de Alcatrazes. 

Algumas áreas são consideradas áreas de manejo especial para a 

proteção da biodiversidade, o combate de atividades predatórias, o controle da 

poluição e a sustentação da produtividade pesqueira, a saber: 

I- no município de Ubatuba: área que abrange uma série de ilhas, 

incluindo a do Mar Virado; 

II- no município de Caraguatatuba: ilhas do Massaguassu, 

Tamanduá e ilhota da Cocanha; 

III- no município de São Sebastião: ilhas de Itaçucê, toque-toque, 

Apara, Boiçucanga, Ilha do Montão de Trigo e Ypautiba. 

Pela importância que têm na cadeia produtiva marinha, foram selecionadas 

as mais importantes áreas de mangues ao longo da linha de costa de modo a 

integrá-las à gestão da APA Marinha33. 

A maior unidade de conservação de toda a Mata Atlântica que protege a 

área do bioma no litoral paulista é o Parque Estadual Serra do Mar (PESM). 

Sua área de 332 mil hectares protege 25 municípios paulistas, conectando as 

                                            
32 Vide http://www.ambiente.sp.gov.br/apa-marinha-do-litoral-norte/ 
33 Vide http://www.ambiente.sp.gov.br/apa-marinha-do-litoral-norte/sobre-a-apa/ 
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florestas da Serra do Mar desde o Rio de Janeiro e Vale do Ribeira, até o litoral 

sul do estado. 

Os remanescentes florestais e ambientes costeiros no Litoral Norte são 

protegidos em Ubatuba pelo Parque Nacional da Serra da Bocaina desde 1971, 

e pelo Parque Estadual da Ilha Anchieta; em Caraguatatuba; em São 

Sebastião, pelo Parque Estadual da Serra do Mar (núcleos Curucutu e Itutinga 

Pilões) e em Ilhabela, pelo Parque Estadual de Ilhabela34.  

Além de protegidas por UCs essas e outras áreas naturais são tombadas 

como a Serra do Mar e de Paranapiacaba, a Paisagem Envoltória do Caminho 

do Mar (Cubatão), os morros do Botelho, do Monduba, do Pinto (Toca do Índio) 

e do Icanhema (Ponte Rasa), a Serra do Guararu (Guarujá), o Vale do 

Quilombo (Santos) e as ilhas do Litoral Paulista existentes na Baixada Santista 

(Associação Science, 2012). 

Na Baixada Santista também ocorrem ecossistemas importantes que vem 

sendo protegidos como unidades de conservação, como é o caso do fragmento 

de Mata Atlântica em São Vicente, com características naturais, paisagísticas e 

histórico-culturais únicas, protegido como Parque Estadual Xixová-Japuí, as 

Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs), Marina do Conde, em 

Guarujá, e Ecofuturo, em Bertioga, além do Complexo Estuarino da Baixada 

Santista. 

O que resultou da rápida expansão urbana associada ao desenvolvimento 

industrial convivem conflituosamente com a Integridade dos ecossistemas 

costeiros, por conta dos riscos que correm quando os usos dos recursos estão 

em desconformidade com relação à conservação dos recursos naturais, como 

é o caso da poluição decorrente de lançamento de rejeitos industriais e da 

                                            
34 O conjunto das Serras do Mar e de Paranapiacaba foi tombado em 1985, pela Secretaria da 

Cultura- Condephaat, por seu grande valor geológico, geomorfológico, hidrológico e 

paisagístico (condição de banco genético de natureza tropical, dotado de ecossistemas 

representativos da fauna e da flora), e por funcionar como regulador das qualidades ambientais 

e dos recursos hídricos da área litorânea e reverso imediato do Planalto Atlântico. 
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deposição de esgotos domésticos, lixões e aterros nessas áreas frágeis. A 

expansão imobiliária, as atividades turísticas e acidentes com derramamento 

de petróleo e outras substâncias completam estas fontes de impacto negativo.  

O Complexo Estuarino da Baixada Santista abrange os municípios de 

Santos, São Vicente, Cubatão e Guarujá e é composto por diferentes tipos de 

ambientes, entre eles, bancos de lama, restingas, estruturas artificiais, costões 

rochosos (CANTAGALLO, GARCIA e MILANELLI, 2008) e os manguezais, que 

nesta área tem seu desenvolvimento estimulado graças ao emaranhado de rios 

que se formam no estuário de Santos a partir do desague da bacia dos rios 

Cubatão, Mogi, Jurubatuba, Quilombo, Diana, Itapanhaú, Piacabuçu, Aguapeú 

e Branco, que nascem no alto da Serra do Mar (MENEZES, 1999). 

No litoral da Baixada Santista os ecossistemas e ambientes naturais 

sempre foram alvos do interesse turístico e econômico principalmente pela 

presença de praias arenosas, onde se desenvolveu o turismo de balneário 

associado às segundas-residências. Sua paisagem que inclui costões 

rochosos, ilhas e parcéis, com características singulares de grande importância 

à preservação da biodiversidade da produtividade biológica, também 

potencializam as atividades ligadas à pesca esportiva e ao turismo náutico. 

A 42 km da costa de Santos, situa-se um dos pontos de ocorrência de 

grande biodiversidade do litoral paulista, o Parque Estadual Marinho da Lage 

de Santos. A Lage de Santos, uma ilha com 550m de comprimento, com 33m 

de altura e 198m de largura e também os Parcéis (formações rochosas 

submersas) como o Parcel do Bandolim, das Âncoras, Brilhante, do Sul e 

Novo, além dos rochedos conhecidos como Calhaus, se constitui no primeiro e 

único parque marinho dentre as UCs do Estado de São Paulo. Por estar 

distanciada de outras formações rochosas ou ilhas, atrai peixes de passagem e 

recifais para as imediações da Lage. Por sua proximidade da costa, a 
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profundidade e acessibilidade, atrai grande número de mergulhadores, já que 

também está relativamente próximo da capital do Estado35. 

Além destes pontos atrativos para a fauna marinha, este trecho da costa 

forma corredores ecológicos de espécies marinhas migratórias, como cetáceos, 

aves e quelônios, inclusive espécies ameaçadas, como a toninha (Pontoporia 

blainvillei), o trinta-réis-real (Thalasseus maximus) e a tartaruga-de-couro 

(Dermochelys coriacea). 

A atividade pesqueira é intensa nesta área e as comunidades tradicionais 

pesqueiras desenvolveram, através da pesca artesanal, relações territoriais 

intrínsecas relacionadas à essa atividade. 

Predomina, no Setor Litoral Centro-Norte do Estado de Santa Catarina, a 

cobertura vegetal natural ou em recuperação do estado natural (FATMA, 2008), 

o que justifica este Setor ter como algumas de suas atividades principais a 

conservação de ambientes naturais, atividades turísticas e de lazer e o 

reflorestamento.  

No Setor Centro-Norte estão os municípios que apresentam maiores pulsos 

populacionais de veraneio, com uma estrutura urbana formada por segundas 

residências multifamiliares e uma rede hoteleira que ainda não atende a um 

nível de qualidade internacional, mas que serve ao grande fluxo de 

excursionistas nacionais e turistas estrangeiros, muitos dos quais usufruem das 

marinas bem estruturadas nos municípios de  Itajaí, Balneário Camboriú, 

Itapema e Porto Belo, que recebem inúmeros transatlânticos no verão 

(CAMACHO, POLETTE,  MONTANARI, 2006, p. 3).  

As cidades de maior destaque como polos turísticos são Balneário 

Camboriú e Itapema mas outras cidades menores também respondem por este 

setor como as cidades de Bombinhas, Porto Belo, Piçarras e Penha, esta 

última, importante vila baleeira no passado, que se destaca-como o segundo 

                                            

 35 Vide http://www.ambiente.sp.gov.br/apa-marinha-do-litoral-centro/ e 

http://www.ambiente.sp.gov.br/parque-estadual-marinho-laje-de-santos/. 
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município de Santa Catarina no cultivo de mexilhões (Perna perna), seguido de 

Bombinhas, além de ser sítio de um parque temático como atrativo turístico.  

3.7 Dimensão econômica dos setores costeiros 

De uma forma geral, há um crescimento importante e contínuo no PIB dos 

setores costeiros da Bacia de Santos, entre 2010 e 2013, com destaque para o 

volume de valores produzidos no setor da Baía da Guanabara, chegando a 

R$389 bilhões de reais, em 2013. Esse fato ocorreu muito por conta da 

presença e da escala que a região metropolitana do Rio de Janeiro significa a 

nível nacional. Entre os setores do projeto piloto, o da Baía da Ilha Grande, 

neste caso devido ao baixo número de cidades que o compõem, foi aquele com 

o menor peso em termos de PIB, alcançando R$9 bilhões de reais, em 2013. 

Contudo, quando são considerados o PIB per capita, este mesmo setor passa 

a ficar entre os primeiros em termos de valores, com R$41 mil por habitantes. 

Bem diferente da Baixada Santista, cujo PIB per capita, em 2013, é o menor da 

região, com apenas R$27 mil por pessoa. Por fim, o setor costeiro do Litoral 

Centro-Norte, de Santa Catarina, apresentou importante evolução nos últimos 

anos, passando de R$31 mil reais por habitante, em 2010, para R$44 mil por 

habitantes no final do período, ou seja, o maior indicador de toda a Bacia de 

Santos.  

Ao observar a relação entre municípios e setores costeiros, é possível 

traçar alguns parâmetros de comparação entre eles. Mesmo considerando que 

há uma grande heterogeneidade em termos de produção e diversificação 

econômica entre as cidades, até mesmo de um único setor, parte-se ao menos 

de uma referência para fins de análise de indicadores. Por exemplo, no caso do 

setor da Ilha Grande, com apenas dois municípios bem distintos em termos 

demográficos e econômicos, fica inviável compará-lo no que diz respeito a 

tamanho e a presença ou não de cadeias produtivas. Contudo, quando se parte 

da escala do setor costeiro percebe-se que ocorreu uma transformação interna 

na distribuição do PIB nos anos recentes: se em 2010, Angra dos Reis 
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representava 87% do PIB deste setor costeiro, em 2013, esse percentual caiu 

para 65%, momento em que Paraty alcança 34% do valor total produzido. 

 

Gráfico 1 - Bacia de Santos - Participação dos Setores Costeiros no PIB 

 
Fonte: IBGE, PIB por Município, 2010-2013. 

 

Uma hipótese que ajuda a entender melhor essa mudança, e que será 

melhor trabalhada na caracterização por município, tem a ver com o aumento 

de transferências de royalties para o município de Paraty, que chegou a 

ultrapassar o valor arrecadado por Angra dos Reis, em 2013. 

Outro fator que chama a atenção quando são comparados os dados por 

municípios e por setores é a manutenção da elevada concentração do PIB na 

cidade do Rio de Janeiro. Entre 2010 e 2013, o município respondeu por 72% 

da produção do setor da Baía da Guanabara. Tanto Itaboraí e Maricá como 

Niterói apresentaram crescimento, porém, pouco expressivo quando inseridos 

no contexto mais amplo deste setor costeiro.  
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Gráfico 2 - Bacia de Santos - Setores Costeiros - Evolução do PIB per Capita 2010-
2013 

 
Fonte: IBGE, PIB por Município, 2010 -2013. 

 

Da mesma forma, conforme o Caderno B referente à cadeia do Petróleo 

(GEOECONOMICA, 2016) demonstrou, a forte presença da infraestrutura de 

logística e de serviços já atuantes no Rio de Janeiro tende a capitalizar ainda 

mais os investimentos destinados à Bacia de Santos, o que, caso não haja 

mudanças estratégicas, levará à manutenção desse percentual em termos de 

valores e atividades produtivas. 

Esse quadro de concentração também se repete no setor Centro-Norte de 

Santa Catarina, pois mesmo com um certo dinamismo da cidade de 

Navegantes, que atende por 10% do PIB, Itajaí como núcleo urbano continua 

produzindo 60% do PIB regional, valor este pouco alterado entre 2010 e 2013. 

Talvez o Litoral Norte paulista seja aquele que vem apresentando uma 

maior diversificação na distribuição das riquezas e valores produzidos no seu 

interior, principalmente, quando se lida com indicadores de PIB e PIB per 

capita. A presença de unidades operacionais da UO-BS e o aumento da 

exploração e produção de óleo e gás (E&P) decorrentes do pré-sal são fatores 
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fundamentais para compreender esse processo de mudança na estrutura 

econômica do setor.  

Por exemplo, no caso de Caraguatatuba, a Unidade de Tratamento de Gás 

Monteiro Lobato, inaugurada em 2011, passou a processar 20 milhões de m³ 

de gás natural/dia, oriundos das plataformas instaladas a 140 km da costa. 

Depois de processado, o gás é levado até a cidade de Taubaté, e a partir dali é 

redistribuído a outros pontos da rede de produção e distribuição da Petrobras. 

Já em relação a Ilhabela, a cidade está entre aquelas que mais recebem 

royalties no país. A razão, como já mencionado, se deu por conta do início da 

produção do pré-sal na Bacia de Santos. Como resultado dessa atividade, o 

município, que recebeu em 2010, aproximadamente R$18 milhões em 

Royalties, obteve, em 2015, um repasse de R$239,8 milhões em Royalties e 

Participações Especiais. Num contexto de perda de arrecadação nos 

municípios e estados brasileiros, essa condição de Ilhabela fez com que a 

cidade aumentasse sua participação no PIB regional e, principalmente, no 

Setor Costeiro Litoral Norte Paulista.  

Assim, em 2010, se Caraguatatuba representava 23% do PIB, contra 5% 

de Ilhabela e 13% de Ubatuba. E da mesma forma, o município de São 

Sebastião, produziu 57% do produto interno bruto do setor costeiro. Em 2013, 

Ilhabela passou a 25% do PIB, contra 44% de São Sebastião e 18% de 

Caraguatatuba.  

Entre os municípios da Baixada Santista inseridos no projeto piloto, apenas 

Santos obteve algum crescimento em termos percentuais. Em 2010, a cidade 

representava 36% do PIB regional, passando a 40%, em 2013. No caso de 

Itanhaém, praticamente não ocorreu nenhuma mudança, a cidade manteve seu 

percentual de 2% no período.  

Por fim, observando o PIB per capita, novamente as cidades do Litoral 

Norte de São Paulo chamam a atenção, principalmente Ilhabela, que contou 

com um salto impressionante entre 2010 e 2013, saindo de R$ 13 mil reais por 

habitantes, a marca de R$ 105 mil reais. Trata-se do maior indicador da Bacia 

de Santos, com Paraty ficando em segundo lugar, com PIB per capita de R$ 79 
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mil por habitante, em 2013. Entre os municípios fluminenses, Maricá também 

apresentou um crescimento considerável, pois em 2010 o PIB per capita era de 

apenas R$ 14 mil reais. No final do período, esse valor chega a R$ 51 mil reais 

por habitante, ou seja, elevada variação em apenas três anos. Isso se deve a 

expansão da exploração de petróleo offshore, já que os valores da produção 

nos campos localizados nas projeções de seus limites na área oceânica são 

atribuídos ao PIB municipal. 

Um dado também fundamental para entender essas mudanças na 

dimensão econômica da Bacia de Santos como um todo, e nos setores 

costeiros especificamente, pode ser obtido pela transferência e distribuição dos 

royalties para os municípios costeiros localizados em áreas de exploração e 

produção de petróleo e gás. Considerando os montantes de royalties 

repassados e agregados por setores costeiros na última década, nota-se uma 

radical mudança de escala nos recursos gerados entre 2008 e 2016.  

No gráfico abaixo, percebe-se com mais clareza essa transformação em 

alguns setores. Em menos de dez anos os valores arrecadados praticamente 

dobraram no setor da Baía de Guanabara e triplicaram no Litoral Norte de São 

Paulo e na Baixada Santista.  Por outro lado, o setor da Baía de Ilha Grande 

não sofreu mudança nesse mesmo período, e o setor Centro-Norte de Santa 

Catarina praticamente não recebeu royalties.  

Uma outra questão possível de ser observada é o início de uma queda de 

arrecadação iniciada em 2014 entre os setores costeiros da Bacia de Santos. 

Mesmo não sendo uma redução extrema, porém, parece que o mesmo 

fenômeno se manteve em 2016. Provavelmente, este resultado se dá mais por 

conta das oscilações nos preços de exploração e comercialização das 

commodities no mercado internacional, e menos pela perda de produtividade 

na BS já que os indicadores de produção de petróleo e gás permaneceram em 

ascensão no último ano. 

Analisando especificamente a inserção dos municípios nos setores 

costeiros, há comportamentos distintos quando se considera os royalties 

agregados por setor. De fato, o volume gerado ao longo da década, neste caso 
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entre 2005 e 2016, sofreu uma transição em termos de escala de valores. 

Municípios como Maricá, que recebeu R$ 5 milhões de reais em royalties, em 

2015, dez anos depois arrecadou R$ 141 milhões de reais. Da mesma forma, 

Ilhabela, que no início do período destacado obteve R$ 15 milhões em 

repasses, recebeu, em 2015, R$ 156 milhões, o maior valor arrecadado entre 

todas as cidades integrantes da Bacia de Santos. 

 

Gráfico 3 - Bacia de Santos - Setores Costeiros - Evolução dos Repasses de Royalties 
per Capita 

 
Fonte: ANP, 2016; IBGE, Censo Demográfico, 2010. 

 

No caso do setor da Baía da Ilha Grande observa-se um reequilíbrio na 

distribuição. Pois, em 2005, Angra dos Reis recebeu 78% dos royalties 

destinados a este setor. No entanto, em 2015, praticamente Paraty e Angra 

passaram a dividir o conjunto de valores repassados a esta região, com 50% 

para cada prefeitura. Tanto esse comportamento na redistribuição de valores 

como o aumento expressivo de transferências a cidades como Maricá e 
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Ilhabela se justificam pelo início do processo de exploração e produção na 

camada do pré-sal da Bacia de Santos. 

Até mesmo cidades de maior peso, a exemplo de Niterói, também 

passaram a ter, neste período, os royalties como uma importante fonte de 

receita. Pois, se este município recebeu, em 2005, R$ 40 milhões em 

Royalties, em 2015, a prefeitura arrecadou aproximadamente R$ 122 milhões.  

Somente os dois principais polos regionais, Rio de Janeiro e Santos, não 

obtiveram ganhos diretos em royalties a partir da exploração de pré-sal na UO-

BS. A década não significou grandes alterações em termos de arrecadação, 

praticamente os valores se mantiveram iguais, apresentando inclusive uma 

pequena perda entre 2014 e 2016 neste tipo de receita. 

Para fins de análise do rebatimento das atividades econômicas e 

produtivas nos setores costeiros, outro dado fundamental a ser acompanhado 

refere-se às informações sobre estabelecimentos e empregos gerados a cada 

ano. O aumento de número de empresas, comércios e indústrias entre 

períodos temporais é um importante fator de demonstração da dinâmica 

econômica regional da Bacia de Santos. Nesse sentido, foram organizados e 

agregados por setores e municípios do projeto piloto os dados presentes nos 

bancos de dados do Ministério do Trabalho e Emprego, especificamente 

do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED para os anos 

entre 2005 e 2015. 

De acordo com o levantamento, os setores da Baía da Guanabara, Baixada 

Santista e Litoral Centro-Norte Catarinense foram aquelas que apresentaram o 

maior número de estabelecimentos na última década.  No caso da Baía de 

Guanabara, por abarcar grande parte da Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro, foram computados 180.777 estabelecimentos, em 2015; contra 34.179 

da Baixada Santista e 21.227 do setor catarinense. Contudo, quando analisado 

o crescimento na série histórica, o Litoral Centro Norte foi o que apresentou o 

maior crescimento, variando positivamente 73%, entre 2005 e 2015. 

Quando há um enfoque sobre os municípios selecionados para o projeto 

piloto, o Rio de Janeiro, pela escala e tamanho, possui o maior número de 
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estabelecimentos, 127.669, em 2015. Número este pouco menor que o ano 

anterior, que foi de 128.885. O município de Santos é o segundo em termos de 

números absolutos de estabelecimentos, com 14.271, em 2015, seguido por 

Niterói, que no mesmo ano contou com 12.917 espaços gerados de emprego. 

Na ponta contrária, com o menor número de estabelecimentos, estão Ilhabela e 

Paraty,  com 779 e 932, respectivamente. A cidade de Itajaí, núcleo do setor 

costeiro do Centro-Norte, em 2015, apresentou crescimento em relação ao ano 

anterior, passando de 6.877 para 6.982. 

 
Gráfico 4 - Bacia de Santos - Setores Costeiros - Evolução do Número de 

Estabelecimentos 

 
Fonte: RAIS/CAGED, 2015. 

 

No caso do crescimento entre 2005 e 2015, Navegantes, que vem 

passando por um processo de reestruturação econômica, foi a cidade com o 

maior aumento percentual em números de estabelecimento da Bacia de 

Santos, com 127% no período; Paraty, em segundo, cresceu 87%, 

demonstrando um certo dinamismo já apontado pelos dados anteriores de PIB 
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e Royalties. Por fim, cidades de porte intermediário como Itaboraí e Maricá 

obtiveram um ganho importante, com crescimentos no período de 2005 a 2015 

de 65% e 68%, respectivamente. 

Em relação aos vínculos de trabalho e empregos criados nos últimos dez 

anos, novamente o setor da Baía de Guanabara foi o que possui o maior 

número absoluto, 3.350.113, justamente por conter a capital do estado, o 

município do Rio de Janeiro, e Niterói. A Baixada Santista ficou em segundo 

lugar, com 400.653 vínculos, em 2015, seguida pelo setor Centro Norte 

Catarinense, com 197.090, e Macaé/Rio das Ostras, 168.793. Em termos de 

crescimento entre 2005 e 2015, novamente o setor Macaé/Rio das Ostras foi 

aquele com o maior incremento, 115%, resultado da dinâmica produtiva e do 

processo de urbanização da zona costeira da Bacia de Campos e da 

exploração do petróleo na região.  

Seguindo, o Litoral Centro Norte Catarinense e o Litoral Norte Paulista 

foram os setores costeiros que também apresentaram um acentuado aumento 

no número de vínculos de trabalho, 77% e 68%, nos últimos dez anos, 

conforme descrito na tabela abaixo. Em se tratando da escala municipal, a 

cidade do Rio de Janeiro, como já mencionado, possuía, em 2015, o maior 

número de vínculos registrados, 2.520.718, ou seja, 75% dos empregos 

formais de todo o setor costeiro da Baía de Guanabara. O município de Niterói 

está na segunda posição, com 190.218, e seguido por Santos, com 181.262 no 

mesmo ano. Porém, esses municípios maiores, quando comparados ao ano 

anterior (2014), enfrentaram uma perda em termos de vínculos. O Rio de 

Janeiro recuou 5%; Santos, 5,8% e; Niterói, 3,9%. 
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Gráfico 5 - Bacia de Santos - Setores Costeiros - Evolução dos Vínculos 
Empregatícios - 2010-2015 

 
Fonte: MTE,RAIS/CAGED, 2015. 

 

Já Paraty, 7.969, e Ilhabela, 8.010 empregados, foram os municípios que 

apresentaram os menores números em termos de empregos registrados pelo 

Ministério do Trabalho, em 2015. Por outro lado, observando a série histórica a 

partir de 2005, estas cidades estão entre aquelas que mais cresceram. 

Navegantes foi o recordista na Bacia de Santos, o município cresceu 174% 

entre 2005 e 2015, demonstrando que vem passando por uma transformação 

econômica, impulsionada pelas atividades portuárias de Itajaí e pelo dinamismo 

do setor de serviços na cidade. Em seguida, Maricá, com taxa de crescimento 

demográfico de 5% ao ano, e com avanço de sua mancha urbana, obteve um 

incremento de 108% nos vínculos no mesmo período, seguido por Paraty, 92%, 

Caraguatatuba, 87%, e Ilhabela, com 79%.  
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Gráfico 6 -  Estado do Rio de Janeiro - Municípios do Projeto Piloto - Evolução dos 

Vínculos Empregatícios - 2010-2015 

 
Fonte: MTE, RAIS/CAGED, 2015. 

 
Gráfico 7 - Estado de São Paulo - Municípios do Projeto Piloto - Evolução dos Vínculos 

Empregatícios - 2010-2015 

 
Fonte: MTE, RAIS/CAGED. 
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Gráfico 8 - Estado de Santa Catarina - Municípios do Projeto Piloto - Evolução dos 

Vínculos Empregatícios - 2010-2015 

 
Fonte: MTE, RAIS/CAGED, 2015. 

 
Um último ponto importante para compreender melhor a dinâmica 

econômica dos setores costeiros e dos municípios considerados neste projeto 

se dá pelo tema geral das finanças públicas municipais. Esse destaque ocorre 

por que a capacidade de geração de receitas, de gestão dos gastos públicos e 

do equilíbrio fiscal das prefeituras tem se tornado objeto central de debate 

sobre a economia do país como um todo. Na etapa seguinte de caracterização 

de cada município será possível notar que nem sempre o crescimento de 

receitas ou de transferências constitucionais, por exemplo, é garantia de 

aumento de investimentos. Ao contrário, o que se observa nos últimos anos é 

um aumento elevado de despesas fixas por parte das administrações locais e 

uma gradativa perda de autonomia orçamentária e fiscal por parte dos 

municípios. 

Contudo, para fins de comparativo regional, diferente das abordagens 

anteriores, os dados de finanças foram agregados no conjunto dos 14 

municípios do projeto piloto apenas e não pelos setores costeiros até então 

trabalhados. Essa única diferença responde ao alto grau de autonomia que 

cada prefeitura ou cidade tem sobre seus orçamentos, não fazendo muito 

sentido realizar grandes agregações espaciais.  
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Na parte relativa a cada município, os dados de finanças serão melhor 

explorados, porém, percebe-se que este é um tema que deve ser alvo de 

maiores análises e abordagens técnicas daqui para frente. Afinal, muito se 

exalta os ganhos recentes da economia brasileira, mas ainda pouco se sabe 

como andam de fato as economias locais e a capacidade de cada cidade em 

auto gerir e administrar suas necessidades e projetos de desenvolvimento.   

3.8 Dimensão social dos setores costeiros 

A análise acima procedida quanto aos aspectos econômicos e financeiros 

da Bacia de Santos demonstra a grande disparidade existente entre setores e 

municípios da região. Quando se observam os setores e municípios da Bacia 

do ponto de vista social ressalta ainda mais a diferença de realidades, de 

equipamentos e serviços que interferem diretamente na qualidade de vida da 

população. Neste ponto da análise, consideram-se 3 tipos de variáveis setoriais 

que compõem um quadro geral da evolução recente da região, e que dão 

importante contribuição para a construção dos indicadores objeto do projeto: 

tipos de instalações sanitárias existentes nos domicílios em 1991, 2000 e 2010; 

tipos de unidades de saúde disponíveis nos municípios; evolução da proporção 

de analfabetos na população dos municípios em 1991, 2000 e 2010; e, 

evolução do número de matrículas e escolas em 2005, 2009 e 2015, nos níveis 

de ensino pré-escolar, fundamental e médio. 

Assim, procede-se nesta etapa a uma análise dessas variáveis para os 11 

Setores da Bacia como um todo, ainda que se façam referência a casos 

específicos mais relevantes. As mesmas variáveis serão posteriormente 

aprofundadas na análise dos 14 municípios-piloto. 

Ainda que seja desejável relacionar os efeitos da instalação de unidades 

operacionais da UO-BS para a população dos municípios envolvidos, é preciso 

considerar que, diferentemente do setor ambiental, por exemplo, as 

consequências não são exatamente diretas, não é possível desconsiderar que 

essa atividade tem diferente intensidade e duração em cada parte da bacia. 

Dito de outra forma, além da observação de informações e do trabalho de 
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campo, faz-se necessário examinar o desempenho de outros setores, não 

apenas sociais, para detectar aqueles efeitos. Mais ainda, uma tal observação 

necessita ser periodicamente repetida, não apenas para acompanhar o 

desenvolvimento desses efeitos, como para corrigir eventuais distorções e 

incentivar os acertos identificados. 

Essa ponderação é particularmente procedente quando se trata de analisar 

o setor de saneamento. Os maiores investimentos demandam um período de 

construção e seus efeitos podem igualmente demandar mais prazo. 

Naturalmente, a rede geral de esgoto é, grosso modo, a mais  adequada e de 

maior segurança para garantir a melhor condição aos usuários. Ainda assim, 

em casos específicos, a fossa séptica cumpre igualmente as funções 

sanitárias. Sob esse ponto de vista, analisa-se o quadro a seguir, que mostra o 

volume de domicílios nos diversos setores da Bacia de Santos segundo o tipo 

de instalação sanitária disponível.  

A primeira visão que ressalta é a da disparidade entre os setores. Claro 

está que não se pode descurar o fato de que a metrópole do Rio de Janeiro, 

incluída no setor da Baía de Guanabara, naturalmente teria que se destacar o 

setor, aumentando aquelas diferenças. De uma forma geral, no período 

considerado, observou-se uma positiva tendência na melhora das instalações, 

principalmente de 2000 para 2010, com aumento nas instalações de rede geral, 

o que implica investimentos em infraestrutura para construção e manutenção 

da rede. O maior destaque nesse caso, assim como para a eliminação dos 

domicílios sem instalações sanitárias, há que ser creditado aos municípios da 

Baía de Sepetiba que de 3.622 domicílios sem instalações, em 1991, chegou a 

2010 com 129. Por outro lado, uma análise do conjunto de municípios que 

compõem o Setor da Baía da Guanabara, pode mostrar uma realidade menos 

animadora. Municípios como Maricá, com forte tradição turística, ainda mantém 

peso expressivo no uso de Fossas Sépticas e, o que é mais preocupante, no 

conjunto de outros tipos de instalações que incluem os menos seguros tipos de 

reservatórios.  O mesmo quadro é encontrado na Baía da Ilha Grande e no 

Setor dos Lagos/São João, este último o com o menor número de domicílios. 
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Ainda assim, há que se destacar que o município do Rio de Janeiro que, em 

1991, respondia por 75% do total dos domicílios do setor com rede geral, em 

2010 mantinha 61% daquele total. 

A análise comparativa das condições dos setores no Estado do Rio de 

Janeiro com aquelas de São Paulo, Paraná e Santa Catarina, além dos 

naturais problemas com o grau de desenvolvimento estadual, são dificultadas 

pelo fato de que o Rio de Janeiro inclui 10 municípios não litorâneos da Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro na zona costeira. Assim, o que se pode desde 

já observar na tabela é a pequena representação do conjunto dos domicílios 

dos setores costeiros de São Paulo em relação ao Estado, embora o perfil da 

Baixada Santista e Litoral sul se aproxime daquele do conjunto do Estado. 

Além disso, a diferença entre a Baixada Santista e Litoral Sul é muito grande, 

em relação aos dois outros setores, embora, guardadas as proporções o perfil 

entre eles seja próximo. A tendência de aumento dos domicílios integrantes de 

rede geral é comum aos 3 setores, assim como a diminuição das casas sem 

instalação sanitária. No entanto, há que se notar o aumento de fossas sépticas 

e outros tipos de instalações ainda se mantém expressivo, indicando a 

necessidade de investimentos na área. Cubatão e Guarujá, por exemplo, ainda 

mantém um número expressivo de domicílios na categoria de “outras 

instalações sanitárias”, ou seja, com menor segurança. 

O Paraná tem apenas um setor na zona costeira – o Setor Único -  e, a 

primeira impressão que se tem na análise dos dados, é a importante 

modificação no perfil do conjunto de instalações sanitárias. De 1991 a 2000, a 

concentração dos domicílios deslocou-se da categoria de “Outros” para as de 

Rede Geral e Fossas Sépticas, indicando um esforço e investimento, 

considerando que são essas as instalações que demandam maiores gastos. 

Paranaguá, o maior município do Setor, evoluiu de 245 domicílios na rede geral 

em 1991, para 23.997 em 2000, além de ter diminuído as fossas sépticas de 

cerca de 17.000 no primeiro ano analisado, para 4.880 no ano de 2010. Da 

mesma maneira, o município de Guaratuba, que em 1991, não possuía rede 
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geral de esgotos, em 2010 possuía cerca de 45% de seus domicílios atendidos 

por rede geral. 

Os setores costeiros de Santa Catarina apresentam uma evolução 

semelhante no sentido de concentrar o apoio dos domicílios na rede central, 

com significativa modificação do perfil de 1991 para 2000. Observa-se, no 

entanto, um crescimento do uso de fossas sépticas e de outros tipos de 

instalações. No Litoral Central, a capital do Estado, Florianópolis, naturalmente 

se destaca em termos dos números de domicílios, mas, regra geral , 

acompanha o mesmo perfil dos demais municípios. Cabe fazer uma ressalva 

no caso de Palhoça, município que se apoia na pesca e no turismo, com 

recente crescimento acelerado da área urbana, e que integra a área 

metropolitana da capital. É significativo o fato de ser discreta a evolução do uso 

da rede geral, enquanto o de fossas sépticas e outros tipos de instalações têm 

um peso e crescimento bem maiores. O Setor Litoral Centro Norte o de menor 

dimensão dos três setores da Baía de Santos em Santa Catarina, acompanha 

o perfil dos demais. O crescimento forte do Setor Litoral Centro Norte está 

relacionado com a presença e evolução de municípios como o Balneário 

Camboriú e Itajaí. Trata-se de setor sem grande discrepâncias internas, com 

forte crescimento no uso da rede geral, de 2000 para 2010, no que foi seguido 

– embora com menor intensidade – pelo de fossas sépticas. Já o Setor Litoral 

Norte, por incluir o município de Joinville, tem a maior concentração de 

domicílios entre os Setores Costeiros de Santa Catarina. No entanto, os 

demais municípios são pouco expressivos, resultando uma sensível 

discrepância na composição do Setor. O conjunto aponta para a mesma 

tendência dos demais setores do estado, com crescimento da Rede Geral - 

neste caso, particularmente de 2000 a 2010 – e também do uso de fossas 

sépticas. 

Se as instalações sanitárias representam um importante setor para 

definição da qualidade de vida e, igualmente, do nível sanitário de um 

município, a disponibilidade de unidades de saúde distingue o lugar e 

caracteriza sua importância no conjunto da região. 
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Também neste caso, as atividades de exploração de petróleo e gás podem 

tanto favorecer como demandar a instalação de algumas unidades, mas de 

uma maneira geral a existência delas tem relação mais direta com o próprio 

nível de desenvolvimento do município e dimensão da população residente. 

Em 2005,  em coerência com a dimensão de sua população e a presença 

da metrópole do Rio de Janeiro entre seus municípios, o setor da Baía de 

Guanabara ressalta em todas as categorias. Nos demais setores, há algumas 

discrepâncias a registrar, como é o caso da Baía de Ilha Grande que mantendo 

apenas 4 postos de saúde, conta com 121 consultórios ou do Setor de 

Lagos/São João com 8 unidades de Hospitais Gerais e nenhuma unidade 

móvel de atendimento. Nos 10 anos seguintes, de uma maneira geral observa-

se crescimento no número das unidades, mas o mais significativo é o de 

consultórios. A par disso, caberia discutir acréscimos de Postos de Saúde em 

2010, para em 2015 serem drasticamente reduzidos. 

O quadro em 2015 mantém o crescimento moderado de algumas unidades 

e fechamento de outras. O Setor Lagos/São João diminuiu o número de Postos 

de Saúde e não possui mais Unidades de Vigilância e Unidades Móveis. No 

Setor  de Ilha Grande, extinguem-se os 4 Postos de Saúde existentes em 2010, 

mas o Serviço de Apoio é acrescido em 9 unidades. Essas dinâmicas justificam 

um exame mais apurado das reais funções desempenhadas pelas unidades de 

caráter menos especializado, e em que medida são substituídas por outras 

capazes de desempenhar função semelhante. 

Observa-se uma mudança no padrão de atenção básica a partir de 2009 

com a disseminação de Unidades Básicas de Saúde (UBS), cujo principal 

objetivo é promover e proteger a saúde, a prevenção de agravos, o 

diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção 

da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na 

situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e 

condicionantes de saúde das coletividades. 

A Unidade Básica de Saúde (UBS) é o contato preferencial dos usuários, a 

principal porta de entrada e centro de comunicação com toda a Rede de 
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Atenção à Saúde. É instalada perto de onde as pessoas moram, trabalham, 

estudam e vivem e, com isso, desempenha um papel central na garantia de 

acesso à população a uma atenção à saúde de qualidade (MS, Ministério da 

Saúde, 2009). 

Na UBS, é possível receber atendimentos básicos e gratuitos em Pediatria, 

Ginecologia, Clínica Geral, Enfermagem e Odontologia. Os principais serviços 

oferecidos são consultas médicas, inalações, injeções, curativos, vacinas, 

coleta de exames laboratoriais, tratamento odontológico, encaminhamentos 

para especialidades e fornecimento de medicação básica. 

Nos Setores do Estado de São Paulo igualmente apresentam muitas 

diferenças. O destaque da Baixada Santista e Litoral Sul é evidente, 

apresentando um crescimento continuado em todo o período observado. O 

Setor Estuarino-Lagunar, o mais restrito, conta com bem poucas unidades e se 

mantém sem alterações ou inclusões significativas. Já o Litoral Norte mantém 

seus serviços de saúde mais gerais concentrados em Unidades Básicas, 

Serviços de Apoio e Postos de Saúde. Mantém ainda crescimento de Clínicas 

Especializadas e Hospitais Gerais, o que confere um certo equilíbrio no 

atendimento, compatível com a dimensão populacional do Setor.  

No entanto, no caso particular de Ilhabela, que vem recebendo maior 

volume de royalties, conforme comentado anteriormente, não se observaram 

expressivas mudanças no número de unidades de saúde no período sob 

análise. A destacar, o número de Consultórios em São Sebastião, 

ultrapassando Caraguatatuba, município líder do setor costeiro. A condição de 

Estância Balneária conferida a São Sebastião parece explicar o perfil das 

unidades de saúde locais e o mesmo se aplica a outros municípios da Bacia de 

Santos em idêntica situação. A população flutuante com melhor condição 

econômica, típica dessas localidades turísticas, busca mais frequentemente 

serviços personalizados. 

O Setor Único do Paraná mantém o mesmo tipo de unidades no período 

considerado com pequenas alterações, mas, de uma forma geral, sempre em 

crescimento. Os 9 Hospitais Gerais de 2005 aumentam para 11 em 2010, mas, 
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em 2015, retornam ao número inicial. Já as Clínicas Especializadas e 

Consultórios mantêm-se em constante elevação.   

Para exemplificar melhor o que podem implicar essas alterações é 

ilustrativa uma comparação entre Guaraqueçaba e Paranaguá. Em 2005, 

Guaraqueçaba mantinha 11 Postos de Saúde e nenhum Consultório, ao 

contrário de Paranaguá, o maior município do setor, que mantinha 41 

Consultórios. Cinco anos depois, Guaraqueçaba mantinha os mesmos 11 

Postos de Saúde, nenhum Consultório, enquanto Paranaguá dobrava no 

número dos seus Consultórios. Em 2015, enfim, diminui o número dos Postos 

de Saúde em Guaraqueçaba, mas Paranaguá aumenta o número dos seus e 

mais ainda os Consultórios. Essa análise se destina a entender os efeitos da 

exploração do petróleo no município e, principalmente, a aplicação mais 

adequada dos recursos gerados.  Nesse sentido, mais frequentemente a 

aplicação dos recursos pode se concentrar nos municípios com maior 

contingente populacional ou maior desenvolvimento. No entanto, muitas vezes, 

o desenvolvimento local, atraindo negócios e população mais favorecida, por si 

só pode desenvolver e manter as estruturas de apoio à essa fatia da 

população, diminuindo a necessidade de suporte oficial a muitos dos serviços. 

Paralelamente, os municípios menores têm menores necessidades, mas, 

também menor capacidade de gerar recursos próprios para atendimento de 

sua população. 

Os Setores Costeiros do Estado de Santa Catarina, analisados de uma 

forma geral, não apresentam fortes discrepâncias entre si. Provavelmente, o 

fato de contarem, cada um deles, com municípios maiores, acaba por equalizar 

as diferenças ou, visto de outra forma, aproximar as realidades. De uma forma 

geral, ocorreu crescimento em todos os tipos de unidades nos três setores, 

destacando-se as Clínicas Especializadas e Consultórios, com o que se 

confirmam as análises acima. O exame dos dados incluindo municípios, no 

entanto, demonstra as desigualdades internas dos setores, em particular o 

Litoral Norte. É possível que a proximidade geográfica dos municípios também 

contribua para concentrar nos maiores municípios as unidades de saúde de 
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maior porte. Esta é uma observação que, aliás, se aplicaria a outros Setores da 

Bacia de Santos. Ainda assim, a condição de municípios como Bombinhas, 

Itapoá, Governador Celso Ramos, entre outros, são bem difíceis. Inclusive por 

não terem apresentado variação significativa de 2005 a 2015. 

Trata-se agora de um outro aspecto relevante da realidade da Bacia de 

Santos, qual seja a base educacional. Nesta primeira parte, analisa-se apenas 

o panorama da população segundo a proporção de analfabetos. A primeira 

impressão é animadora e as proporções da população de 15 anos e mais que 

não sabe ler nem escrever, vêm diminuindo sistematicamente, considerando o 

período de 1991 a 2010. 

Nos Setores do Estado do Rio de Janeiro a melhor recuperação foi a do 

setor da Baía de Sepetiba e de Ilha Grande. Todos os setores apresentavam, 

em 1991, proporção de dois dígitos na proporção de analfabetos e chegam a 

2010 com a metade – ou menos – daquelas proporções. Entre os municípios, 

Paraty ainda tem nível elevado, mas o pior índice cabe a Arraial do Cabo, com 

11,8% em 2010, seguido de Guapimirim com 8,5%. Nos melhores 

desempenhos, Nilópolis e Niterói se equiparam à capital Rio de Janeiro. 

Os setores de São Paulo igualmente iniciam o período com dois dígitos, 

mas têm uma melhor recuperação, de sorte que nenhum município chega a 

2010 assim. O setor Estuarino-Lagunar, mais uma vez, tem o pior 

desempenho, com média de 7,0%, em 2010, além de ter iniciado o período 

também com o mais baixo nível. Já o Setor Único do Paraná, manteve a 

proporção de analfabetos acima da média do Estado em todo o período, e 

desta forma não fica distante do desempenho dos demais setores de uma 

forma geral. No detalhe dos municípios, assinale-se que Guaraqueçaba, 

juntamente com Arraial do Cabo foram os únicos da Bacia a chegar em 2010 

com índice de 2 dígitos – 15,7% e 11,8%, respectivamente. 

Os setores do Estado de Santa Catarina, já em 1991 apresentavam os 

melhores índices da Bacia, de tal forma que em 2010 igualmente confirmaram 

o desempenho. Merecem destaque positivo, ao final do período, Florianópolis 

(1,9) e Balneário Camboriú (1,3). No extremo oposto e menos positivo, estão 
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Governador Celso Ramos com 7,0. Bombinhas município criado depois de 

1991 não possuía dados para 2010. 

O quadro geral da Bacia de Santos no que tange ao ensino – pré-escolar, 

fundamental e médio – repete as discrepâncias das demais variáveis. Assim, 

fica bastante clara a presença dos maiores centros dentro dos setores, seja no 

número de matrículas e escolas, seja na presença mais destacada dos 

estabelecimentos privados. 

Além disso, nota-se um crescimento dos estabelecimentos e matrículas no 

pré-escolar, mesmo em municípios de menor porte, ainda que o nível 

fundamental seja o mais concorrido e o médio sempre mais restrito. Neste 

último caso, cabe referir que, nos municípios menos desenvolvidos, a escola 

pública parece ser a única opção para esse nível de ensino, ainda que, 

observando os anos destacados - 2005, 2009 e 2015 – há um claro 

crescimento dos estabelecimentos privados de ensino médio. 

Entende-se a importância desse nível de ensino, inclusive pela 

possibilidade de serem oferecidos paralelamente, cursos técnicos relacionados 

às atividades de exploração de petróleo e gás no município, com reais ganhos 

para a população. Por outro lado, uma análise completa do setor educacional, 

capaz de identificar a repercussão da atividade petrolífera no município, 

implicaria uma pesquisa bem mais longa e profunda, incluindo cuidadoso 

trabalho de campo. 

No ano inicial da série considerada – 2005 – destacam-se os números do 

Setor da Baía de Guanabara, fortemente influenciados pelo destaque do Rio de 

Janeiro, mas certamente importantes, porque todos os municípios possuem 

estabelecimentos privados, atestando o maior grau de desenvolvimento acima 

referido. Mas a comparação da Baía da Guanabara com os demais setores da 

Bacia de Santos ressalta aquela diferença. Mesmo naquelas áreas com 

municípios mais desenvolvidos a disparidade ocorre e pode guardar relação 

com o início/ incremento das atividades do pré-sal naquela região. 

Quando se insiste sobre o aspecto das discrepâncias, na verdade o que se 

busca ressaltar é a situação dos setores entre si, no que tange à educação, 
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pelo que pode significar quanto às diferenças de impacto da exploração 

petrolífera e a resposta dos municípios – poder público e empresários – diante 

de tão importante atividade. Exemplo claro pode ser identificado nos Setores 

de C. Estuarino Lagunar Iguape-Cananeia e o Litoral Norte em São Paulo. O 

primeiro destes setores é, inclusive por suas características ambientais, 

carente de maior desenvolvimento. Já o segundo, mantém um crescimento 

pouco expressivo embora conte com municípios mais desenvolvidos no seu 

âmbito.  Seria um caso similar ao Setor Litoral Norte de Santa Catarina, do qual 

faz parte o município de Joinville, que tem uma situação de grande disparidade 

interna e fraco desempenho. Em 2005, somente Joinville e São Francisco do 

Sul, dos 7 municípios integrantes do setor, possuíam estabelecimentos de nível 

médio.  

Em 2009, observa-se um crescimento geral no setor educacional da Bacia 

de Santos, com aumento, ou no mínimo estabilidade, no número de escolas e 

escolas, para apresentar queda em 2015.  Neste particular, vale citar o caso 

específico de Guarujá, que apresentou uma queda significativa das matrículas 

em escolas privadas, depois do bom desempenho de 2005 a 2007, para o 

Ensino Médio.  

Se, de uma forma geral, os Setores da Bacia com maiores municípios 

mostram-se mais evoluídos no que tange a educação e saneamento é possível 

observar uma tendência a maiores dificuldades quando se trata de segurança.  

A par do Estado do Rio de Janeiro e em particular de sua capital que vêm 

investindo no setor, o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública 

– SINESP fornece estatísticas criminais desde 2004, porém sempre a nível de 

Estado. 

Neste sentido,  o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 201336, já na 

sua  Introdução, trata das dificuldades na área de Segurança Pública no Brasil, 

                                            
36 Disponível em: http://www.forumseguranca.org.br/storage/download/anuario_2013-

corrigido.pdf  
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por inexistência de regulamentação de dispositivos constitucionais que tratam 

do assunto. Destaca, ainda, a questão da articulação entre União, Estados e 

Municípios, como fator primordial para dar mais eficiência ao setor. O Anuário 

fala também da importância do SINESPJC- Sistema Nacional de Informações 

de Segurança Pública e Justiça Criminal. As estatísticas são todas a nível 

estadual. Segundo a avaliação do SINESPJC, o Rio de Janeiro, São Paulo e 

Paraná, integram o grupo dos Estados que fornecem dados de alta qualidade. 

O Rio de Janeiro em 2011 e 2012 cobriu 98% e 100% dos dados; São Paulo, 

58% e 85%; Paraná 100% nos dois anos.  Santa Catarina também consegue 

cobertura de 100%, mas seus dados são de qualidade um pouco inferior. 

Ainda que apresentem uma queda animadora nas estatísticas de 

criminalidade entre 2005 e 2012, os estados que têm áreas na Bacia de Santos 

são os mais populosos e com maior número de casos de homicídios. Esta 

constatação e a necessidade de ações mais específicas têm incentivado o 

debate dos especialistas sobre o papel dos municípios na Segurança Pública.  

O Governo Federal, por seu turno, vem desenvolvendo ações de incentivo 

à criação nos municípios de Guarda Municipal ou Conselho de Segurança 

Pública, ou ainda na elaboração de um Plano Municipal de Segurança Urbana. 

Naturalmente, quanto maior a densidade populacional urbana e a 

complexidade das atividades econômicas desenvolvidas no município, nas 

quais naturalmente as de exploração de petróleo e gás se incluem, mais 

importante se torna a questão da segurança.  
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4 Os Municípios do Projeto Piloto 

A trajetória multiescalar adotada no estudo partiu da Zona Costeira e 

Marinha Brasileira, como a escala nacional de análise, detalhou a Zona 

Costeira da Bacia de Santos como a escala macrorregional e destacou os 

Setores Costeiros da Bacia de Santos como o recorte regional detalhado,  

A escala local será trabalhada a seguir, aprofundando a análise nos 14 

municípios selecionados para integrar o Projeto Piloto para o Sistema de 

Monitoramento Socioeconômico da Bacia de Santos. São eles: Rio de Janeiro, 

Niterói, Itaboraí, Maricá e Angra dos Reis, no Estado do Rio de Janeiro. 

Santos, Caraguatatuba, Ilhabela, Itanhaém, São Sebastião e Ubatuba, no 

Estado de São Paulo. Itajaí e Navegantes, no Estado de Santa Catarina. 

4.1 Município do Rio de Janeiro 

O município do Rio de Janeiro além de capital do Estado é o núcleo urbano 

da Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ). Diferente de São Paulo e 

de Belo Horizonte, o município localiza-se no litoral brasileiro, tendo uma 

ocupação costeira de maior densidade e dinamismo econômico, que se 

estende tanto na direção da Região Norte Fluminense do estado como para a 

Costa Verde, sentido Santos, funcionando como um fator de esgarçamento do 

eixo de desenvolvimento econômico e demográfico ao longo da faixa costeira. 

Aproximadamente 70% do PIB estadual encontra-se na capital, além de 

73% das oportunidades trabalho e vagas de emprego formal. Esse quadro faz 

da RMRJ a mais concentrada do país em termos econômicos. A característica 

demográfica atende por uma a Região Metropolitana, que absorve 70% dos 

habitantes do estado, conferindo certo desequilíbrio à relação 

trabalho/estudo/moradia entre os municípios das periferias metropolitanas e a 

capital de forma que o estado do Rio de Janeiro responde por três entre os 

cinco maiores deslocamentos pendulares do Brasil (IBGE, 2015a).  

O setor de serviços e o comércio são os principais motores da economia 

municipal, responsáveis pela maior parcela do PIB. Isso se dá muito por conta 

dos importantes investimentos públicos, principalmente, e privado para oferecer 
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à cidade estrutura e infraestrutura para o alto fluxo de negócios atraídos pelos 

principais empreendimentos e megaeventos recentes. Na verdade, o Rio de 

Janeiro sempre teve espaço central no cenário nacional na formação de mão 

de obra especializada e na produção de conhecimentos científicos por possuir 

inúmeras universidades centros de pesquisas e órgãos públicos.  

O sistema de transporte do município do Rio de Janeiro atende mais de 

dois terços dos passageiros no transporte de ônibus comum de toda a Região 

Metropolitana, de acordo com o Plano Diretor de Transportes Urbanos  

(PDTU). As principais vias de ligação da cidade à RMRJ são as rodovias 

federais: BR-116 (Rodovia Dutra), que liga o Rio de Janeiro à cidade de São 

Paulo e à Região Sul do país; BR-101, litorânea, que cruza de norte a sul o 

município; BR-040, que liga a metrópole fluminense a região metropolitana de 

Belo Horizonte e a Brasília e; a Rio-Bahia, continuação da BR-116, porém 

sentido norte. 

A cidade do Rio de Janeiro iniciou sua trajetória como principal porto 

brasileiro e centro militar, tornando-se, em 1763, a Capital da Colônia 

Portuguesa.  Foi sede do Império Português entre 1808 e 1822; Capital do 

Império do Brasil; Capital da República, até 1960, centro cultural e financeiro do 

país e principal sede de empresas públicas e privadas atuantes no território 

brasileiro e mesmo latino-americano, ao menos até os anos 1960. Essa 

trajetória nacional elevou o Rio de Janeiro a se consolidar fortemente no 

debate e reflexões sobre o país e o mundo, o que gerou por outro lado, uma 

carência de reflexões locais e regionais, que se estende até mesmo aos dias 

atuais.  

Da mesma forma que ocorreu forte ocupação populacional na periferia 

metropolitana do Rio de Janeiro, principalmente entre os anos 1940 e 1970, 

começou a ocorrer, a partir dos anos 1980, uma forte expansão urbana para a 

Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, especialmente em direção à Barra da 

Tijuca e Recreio dos Bandeirantes. Essa expansão fez com que, entre 2006 e 

2014, 50% das novas construções imobiliárias ocorressem nesta parcela da 

capital.  
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Figura 7 - Carta Imagem do Município do Rio de Janeiro 

 
Fonte: IBGE, Carta do Brasil em Escala 1:250.000, 2016. 
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Gráfico 9 - Painel Demográfico do Município do Rio de Janeiro 

 
Fonte: IBGE, Censos Demográficos de 1991, 2000 e 2010. 
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Porém, bairros com menos investimentos como Santa Cruz e Campo 

Grande, também pertencentes à Zona Oeste da cidade, também passam por 

forte expansão de sua malha urbana. Na verdade, após a abertura da Linha 

Amarela, essas localidades, é verdade, ganharam maior potencial de 

investimentos imobiliários, que precisam ser potencializados com novos 

investimentos em infraestrutura.  

No caso da atividade econômica costeira, o município já possui posto 

privilegiado, tanto em termos de infraestrutura portuária e industrial como nos 

setores de serviço, tecnologia e comércio. Hoje em dia, a possibilidade de 

novos investimentos como os previstos para o Estado com a exploração e 

produção de petróleo e gás natural na Bacia de Santos cria ainda mais novas 

expectativas para um novo ordenamento territorial e econômico para as 

litorâneas do Rio de Janeiro. 

Em termos político-institucional, o município está dividido em cinco Áreas 

de Planejamento, 33 regiões administrativas e 160 bairros. A prefeitura possui 

um quadro de 95 mil servidores na administração direta e 32.733 na indireta, 

conforme indica a base de dados da Pesquisa de Informações Básicas 

Municipais – 2015 (IBGE, 2015a). Além disso, a cidade elaborou recentemente 

(2011) o plano diretor municipal, contando ainda com o Plano Estratégico 

Municipal 2013/2016 e com o Conselho da Cidade, como espaços institucionais 

para o debate de políticas públicas e projetos. 

4.1.1 Cadeia do Petróleo e Gás no Município do Rio de Janeiro 

O município do Rio de Janeiro desponta como principal vetor de 

alavancagem da produção e exploração da unidade da Bacia de Santos. A 

cidade está inserida na Área Geográfica da Bacia de Santos, além disso, é 

sede de terminais portuárias que servem de apoio terrestre à UO-BS, como o 

Multiportos Operadora Portuária S.A. Além disso, conta com a presença de 

inúmeros fornecedores e prestadores de serviços ligados à cadeia de petróleo.  

Por meio dessa estrutura de apoio a cidade do Rio de Janeiro oferece 

infraestrutura logística, a exemplo do Aeroporto de Jacarepaguá, e tecnológica, 
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diversos centros de pesquisa, como vantagem inicial aos investimentos e para 

as empresas que desejam ter sede na Bacia de Santos, atraídas pela 

crescente produção do pré-sal e seus empreendimentos.  

De acordo com os relatórios e levantamentos de dados sobre os valores 

pagos por Insumos, Bens e Serviços adquiridos pela UO-BS, somente a 

fornecedores do município do Rio de Janeiro, a PETROBRAS pagou R$ 

53.896.323,46, em 2015. Esses números são menores em relação a 2014, cujo 

montante pago foi de R$ 103.203.721,22 (PETROBRAS, 2015), porém, ainda 

apontam patamares elevados quando comparado a 2007, início das operações 

da Bacia de Santos, quando na época foram pagos R$ 26 milhões em serviços 

e bens. 

No mesmo item, outra informação que situa bem a centralidade do Rio de 

Janeiro na cadeia produtiva de petróleo e gás na BS refere-se aos valores 

pagos por grandes famílias de serviços. Ao todo, em 2014, foram contratados 

43 fornecedores com sede na capital fluminense, empresas que atendem por 

serviços de diversos campos de atuação: certificação, fornecimento de 

equipamentos, atendimento as FPSOs, Hotelaria, monitoramento de 

reservatórios, operação de gasodutos, monitoramento do meio ambiente e 

suporte administrativos. Essas atividades representaram um total de R$1,8 

bilhões de reais pagos pela PETROBRAS nos últimos anos (PETROBRAS, 

2015). 

Outro fator que realça o papel do Rio de Janeiro nas operações da UO-BS 

referem-se às atividades portuárias. Nos relatórios encaminhados pela 

PETROBRAS ao IBAMA, por conta do licenciamento ambiental, verifica-se que 

as bases marítimas utilizadas pelos serviços especializados em Exploração e 

Produção (E&P) e de Engenharia para Empreendimentos Submarinos (ENG-

SUB) e de Suprimento e Instalação (EPCI) tem como apoio os Terminal 

Portuário da cidade e o Porto da Cia Docas. No caso da E&P, isso representa 

na prática um conjunto de 17.808 operações de fundeio e 4.518 de atracação 

(valores representados pela soma do RJ e Niterói), conforme dados do 
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Relatório Projeto de Monitoramento de Tráfego de Embarcações - PMTE 

(PETROBRAS, 2015). 

4.1.2 Dimensão Social 

O histórico da ocupação do município do Rio de Janeiro e as etapas 

cumpridas com diferentes funções institucionais foram, sem dúvida, decisivas 

para conformar o quadro atual não apenas de volume e distribuição espacial da 

população, mas, igualmente, dos equipamentos sociais disponíveis e que 

influenciam a sua qualidade de vida. 

A urbanização do município ampliada a partir do século XVIII, se de um 

lado garantiu a gradativa ocupação dos diferentes espaços, da mesma forma, 

tornou evidentes e ampliou as necessidades de infraestrutura e de 

equipamentos para a população já estabelecida e os migrantes que ali 

aportavam. Por outro lado, a própria configuração geográfica do município 

favorece a segregação de grupos sociais e, em decorrência, complexifica e 

aumenta as questões de mobilidade, equipamentos sociais, etc. 

Assim, já no século XIX, o governo teve que tomar providências para 

captar novos mananciais, para garantir o abastecimento de água nos domicílios 

dos novos bairros urbanizados. Igualmente, a iluminação pública propiciada a 

parte da população, ainda no século XIX, contribuiu para a fixação dos novos 

contingentes que aportavam o município e arredores.  

4.1.2.1 Os Equipamentos Sociais e as Condições de Vida 
Não se pode, no entanto, desconsiderar a importância da condição de 

Capital da República do Rio de Janeiro até 1960, que permitiu o 

desenvolvimento e modernização de serviços de atendimento à população, 

diferentemente de outros municípios da região. Da mesma forma, essa 

estrutura apoiou e incentivou a vocação natural da cidade para o turismo, que 

manteve-se e continuou progredindo até depois da mudança da capital do País 

para Brasília. Nesse sentido, a gestão do Prefeito Pereira Passos expandiu e 

modernizou a cidade, com contribuições decisivas para a mobilidade urbana, 
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além do que o seu auxiliar, Oswaldo Cruz, foi pioneiro na erradicação das 

epidemias de febre amarela, varíola e peste bubônica.  

Mas se essas importantes intervenções na cidade foram decisivas para o 

ordenamento espacial do Rio de Janeiro, também contribuíram para um grande 

crescimento urbano, exacerbado por forte especulação imobiliária. Segundo o 

Censo Demográfico de 2010, por exemplo, o município abrigava 763 

Aglomerados Subnormais, com 426.965 domicílios e cerca de 1.393.314 

pessoas. Assim, a trajetória do município que resultou hoje em vários aspectos 

positivos em relação aos equipamentos sociais, à instituições de apoio e às 

condições de vida da população, também mantém dinâmicas que continuam a 

exigir atenção e atualização daqueles serviços, como se verá a seguir. Em 

outras palavras, ainda que tenha evoluído de um IDHM (Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal médio – 0,639 – em 1991, para um índice 

alto – 0,799 – em 2010, o município mantém alguns problemas a comprometer 

a qualidade de vida de sua população.  

A evolução mais recente das unidades de saúde mostra uma tendência 

positiva na maioria dos itens, mas, igualmente à sobrevalorização de unidades 

voltadas para a população com maior poder aquisitivo, contribuindo para 

sobrecarregar as unidades de atendimento geral.  

Tabela 7 - Município do Rio de Janeiro - Unidades de Saúde - 2005-2015 
Unidades de Saúde 2005 2010 2015 

Unidade Básica de Saúde 111 209 245 
Clínica Especializada 449 1.256 1.659 
Consultório 61 692 3.261 
Hospital Geral 122 139 122 
Hospital Especializado  94 120 77 
Policlínica 53 64 65 
Posto de Saúde 4 25 3 
Serviço de Apoio 293 598 571 
Vigilância de Saúde 2 2 22 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do DATASUS. 
 

É importante caracterizar Posto de Saúde, que é uma  unidade destinada à 

prestação de assistência a uma determinada população, de forma programada 

ou não, por profissional de nível médio, com a presença intermitente ou não do 

profissional médico. 
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Por outro lado, Centro de Saúde/Unidade Básica de Saúde é uma unidade 

para realização de atendimentos de atenção básica e integral a uma 

população, de forma programada ou não, nas especialidades básicas, podendo 

oferecer assistência odontológica e de outros profissionais de nível superior. A 

assistência deve ser permanente e prestada por médico generalista ou 

especialista nestas áreas. Podendo ou não oferecer: SADT e Pronto 

atendimento 24 Horas37. Nesse sentido, o aumento na participação das UBS 

em relação aos Postos de Saúde é um indicador de melhora na oferta de 

atenção básica de saúde. 

Os indicadores de mortalidade confirmam a redução das mortes na faixa 

abaixo de um ano de idade, conforme mostram a tabela e o gráfico a seguir. 

Essa diminuição é, em geral, decorrente da prática de políticas públicas e da 

existência de equipamentos de saúde e melhor nível de saneamento básico 

prevenindo endemias. Cabe pontuar ainda, a relativamente alta mortalidade na 

faixa de 10 a 19 anos até 2005, o que pode levantar a hipótese de problemas 

de segurança em áreas mais sensíveis do município, como os aglomerados 

subnormais. 

 

                                            
37  Vide as informações sobre os tipos de estabelecimento em 

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/cnes/tipo_estabelecimento.htm 
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Gráfico 10 - Município do Rio de Janeiro - Mortalidade por Faixa Etária – 1996-2014 

 
 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do DATASUS. 
 
 

Ainda no que tange às questões de saúde, cabe assinalar a importância da 

incidência de doenças com potencial de contaminação elevado e que são 

particularmente danosas em uma área turística, onde o controle é bem mais 

difícil. Segundo dados da Fundação CEPERJ38 em 2011, o município do Rio de 

Janeiro apresentou índices elevados de registros de Hanseníase, Leptospirose, 

Meningite e Tuberculose. Nas duas últimas enfermidades o município registrou 

48% e 55% dos casos de todo o Estado para aquele ano. Além disso, a 

Dengue respondeu por 10,2% dos casos do Estado e, após um certo recuo, os 

casos voltaram a se elevar em 2015. Essas ocorrências estão particularmente 

relacionadas com a educação das pessoas mas, muito especialmente à 

questão do saneamento. 

 

                                            
38 Vide http://www.ceperj.rj.gov.br 
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Gráfico 11 - Município do Rio de Janeiro - Domicílio por tipo de Instalação Sanitária 

 

Fonte: IBGE, Censos Demográficos de 1991, 2000 e 2010. 
 

Daí entender-se que dentre os equipamentos fundamentais para o 

desenvolvimento do município, particularmente com as características de 

cidade turística mundialmente conhecida, despontam aqueles relativos às 

instalações sanitárias. Nesse sentido, a garantia dos serviços de uma rede 

geral de esgoto é importante, e o Rio de Janeiro desde o século passado já 

garante que cerca de 70% dos domicílios do município sejam servidos por rede 

geral. A evolução é clara e positiva, mas ainda há o que aprimorar, 

considerando que o crescimento urbano permanece forte e atinge novas áreas.  

Um aspecto que deve ser observado no quadro acima é, exatamente, o 

que pode ser escondido pela distância entre os valores e a expressividade da 

percentagem de domicílios que integram a rede geral ou possuem fossa 

séptica. Tratam-se das desigualdades que persistem na qualidade de vida dos 

habitantes e que, em se tratando de esgotamento sanitário, podem repercutir 

muito além daquela área do município não contemplada com os serviços 

adequados.  
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Resta ainda tratar de um setor-chave para o desenvolvimento de qualquer 

área: educação. O nível de educação e a disponibilidade de instituições de 

diferentes graus acessíveis à população, são determinantes para seu 

desenvolvimento e, inclusive sua consciência, na busca por melhores 

condições de saneamento e saúde. No caso do Rio de Janeiro o município tem 

posição de destaque no cenário mundial pela qualidade e nível de suas 

instituições, sediando muitas organizações de nível internacional. Com esse 

foco em mente apresenta-se o quadro a seguir com números recentes sobre o 

analfabetismo no município. 

A taxa de analfabetismo da população de mais 15 anos caiu de 5,6 em 

1991 para 2,7 em 2010, segundo os dados dos respectivos Censos 

Demográficos. A par do evidente decréscimo nos índices de analfabetismo do 

município, é igualmente animador o aumento significativo do número de 

matrículas nos anos mais recentes.  
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Tabela 8 - Município do Rio de Janeiro - Número de Escolas e Matrículas por Tipo de 
Instituição e Nível de Ensino - 2005-2009-2015 

Estabelecimento 
Por tipo e nível 

2005 2009 2015 
Nº de 
escolas 

Nº de 
matrícu 

las 

Nº de 
escolas 

Nº de 
matrícu 

las 

Nº de 
escolas 

Nº de 
matrícu 

las 

Ensino Pré- Escolar 2.093 172.242 1.845 128.983 2.035 137.100 
Público 735 101.081 727 79.119 728 80.173 
Privado 1.358 71.161 1.118 49.864 1.307 56.927 
Ensino Fundamental 2.213 842.155 2.148 809.884 2.247 740.526 
Público 1.100 633.742 1.101 593.165 1.005 491.225 
Privado 1.113 208.413 1.047 216.719 1.242 249.301 
Ensino Médio 708 307.930 700 263.500 753 223.603 
Público 308 245.286 295 212.015 277 158.342 
Privado 400 62.644 405 51.485 476 65.261 

Fonte: Elaboração própria com base em INEP, Censos Educacionais de 2005, 2009 e 
2015. 

De uma maneira geral, o setor privado tem um número bem maior de 

estabelecimentos de ensino, o que vem se mantendo sem grandes oscilações. 

No entanto, o número de matrículas do ensino público é mais elevado em todos 

os níveis, durante todo o período apontado.  Assim, considerando os índices de 

analfabetismo e os dados sobre ensino, pode-se entender que o município do 

Rio de Janeiro conta com uma infraestrutura educacional eficiente e que 

alcança uma larga parcela da população. 

Não se pode, no entanto, esquecer a questão da segurança no Rio de 

Janeiro, um setor a merecer críticas e ainda não haver alcançado um nível de 

eficiência compatível com as necessidades e, principalmente com a posição do 

município. O Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro 

(www.isp.rj.gov.br) vem fazendo propostas para equacionar os problemas do 

setor, sendo uma das mais conhecidas as Unidades de Polícia Pacificadora-

UPPs, voltadas para áreas onde se concentram índices maiores de violência e 

criminalidade. 

As UPPs foram criadas em 2011, mas o acompanhamento do Instituto de 

Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro - ISP quanto aos índices de 

criminalidade datam de 2007. Destacando três tipos de ocorrências – 
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homicídios dolosos, lesão corporal dolosa e roubos de todos os tipos, 

apresentando a evolução expressa na Tabela 9. 

 

Tabela 9 - Município do Rio de Janeiro -Ocorrências Policiais - 200-2015 
Ocorrências 2007 2010 2015 
Homicídios dolosos 179 92 109 
Lesões corporais dolosas 1.288 2.336 2.480 
Roubos de todos os tipos 2.254 1.732 1.874 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do ISP-RJ. 
 

Há uma divergência quanto às informações em outras publicações do 

mesmo ISP-RJ, mas que não chega a comprometer a visão geral de que a 

segurança no município do Rio de Janeiro ainda aguarda por soluções mais 

definitivas. É significativo, por exemplo, que até hoje, o município não tenha 

conseguido constituir o seu Conselho Comunitário de Segurança, já formado 

em vários outros municípios do Estado e destinado a viabilizar a troca de 

experiências, demandas e opiniões da sociedade civil sobre a segurança 

pública.  

Se ainda busca soluções para esse setor-chave, para a qualidade de vida 

de sua população, o município do Rio de Janeiro segue sendo referência no 

que tange à cultura e às suas mais expressivas manifestações, quais sejam os 

ritos afro-brasileiros, o Carnaval, as produções de cinema e televisão. E, acima 

de tudo, mantém-se como destino turístico por excelência para o público 

nacional e internacional. 

4.1.3 Dimensão Econômica 

A economia do município do Rio de Janeiro gerou, em 2013, um PIB de 

R$282,5 bilhões de reais, o que equivale a um crescimento de 36% em relação 

a 2010. Esse valor, no contexto do Setor Costeiro da Baía de Guanabara, 

representa 72,6% da economia regional, deixando claro a concentração de 

riquezas na capital do estado do Rio de Janeiro.  



Pág. 

126 / 333 
Caracterização dos 

Municípios 

Sistema de Indicadores Socioambientais no âmbito 

da Unidade de Operação, Exploração e Produção de 

Petróleo e Gás da Bacia de Santos 

 

 

 

     

 
Claudio A. G. Egler 

Coordenador da Equipe 
Relatório 

BR_03 

Revisão 03 

04/2017 

 

Em termos de PIB per capita, a cidade contava com R$33 mil reais por 

habitante, em 2010. Valor este cujo ganho, em 2013, chegou a R$44 mil reais 

por habitante, ou seja, um incremento de 33,5%. 

Em 2013, o setor de serviços foi o principal responsável na geração de 

riquezas do município, com o um valor adicionado de R$144 bilhões de reais, 

ou seja, aproximadamente 50% de toda a economia gerada no município. Já o 

setor industrial obteve o segundo maior valor adicionado, R$ 37,8 bi, contra 

R$37,2 bi do setor Público e apenas R$65 milhões da Agricultura (IBGE 

Cidades, 2016). Se por um lado os dados consolidam os serviços como a 

principal força motora da economia carioca, por outro, tanto a Indústria como a 

Administração Pública ainda permanecem como importantes fatores da 

estrutura produtiva do município.  

4.1.3.1 Emprego 
Como já foi mencionado neste documento, o município do Rio de Janeiro 

foi a cidade que mais perdeu postos de trabalho na região da Bacia de Santos. 

Por conta da sua dimensão econômica e tamanho, esse fator tem um impacto 

regional, influenciando os mercados e as atividades produtivas nas diversas 

áreas. Somente em 2016, considerando os dados até o mês de setembro, o 

saldo negativo entre admissões e desligamentos foi de – 100.326 empregos, 

de acordo com a base de dados da Relação Anual de Informações Sociais 

(RAIS) do Ministério do Trabalho e Emprego. O saldo já havia sido negativo em 

2015, com uma perda de 80 mil vagas de trabalho. Neste caso, há uma 

inversão na tendência de mercado, pois de 2010 a 2014, o município vinha 

apresentando saldo positivo na criação de novos empregos, com 106 mil vagas 

criadas em 2010 e 85 mil empregos no ano seguinte. 
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Gráfico 12 - Município do Rio de Janeiro - Saldo  Admissão/Desligamentos - 2010-
2016 

 

Fonte: MTE, RAIS/CAGED, 2016. 
 

Considerando apenas os dados de admissões por ano, pode-se acreditar 

que houve uma importante perda da capacidade de geração de novos 

empregos nos últimos três anos no município. Pois, se em 2013 foram 

admitidos 1.017.474 novos trabalhadores, em 2016, esse número reduz para 

558.971 novas vagas.  

Da mesma forma, o dado de 2016 representa na prática uma perda de 35% 

em relação ao ano anterior, 2015, cujo o número de novos empregos criados 

foi de 857.280. O maior ganho percentual do período analisado foi em 2013, 

quando houve um crescimento de 9,4% de empregos em relação a 2012. 

Mesmo sendo possível atribuir parte das admissões à rotatividade da mão 

de obra no mercado de trabalho local e/ou à estabilização do crescimento da 

própria economia, por conta do contexto de retração econômica na capital, 

sugere-se que essa queda nas admissões seja reflexo de perda de dinamismo 

dos setores produtivos cariocas. 
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Gráfico 13 - Município do Rio de Janeiro - Admissões no Mercado de Trabalho Formal 
- 2013-2015 

 

Fonte: MTE, RAIS/CAGED, 2016. 
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4.1.3.2 Trabalho e Renda 
Assim como em Niterói, a distribuição da renda no município do Rio de 

Janeiro, considerando os dados de renda coletados pelo IBGE, não 

demonstrou grandes alterações quando comparados os anos do Censo, entre 

2000 e 2010. Os 10% mais ricos da cidade aumentaram sua parte da renda 

total, inclusive, passando de 65,8%, em 2000, para 67%, em 2010. No lado 

oposto, os 40% mais pobres, que representavam apenas 7,7% da renda total, 

em 2010 mantiveram o status, agora com 7,85%. O ponto positivo foi o 

aumento da formalização e, consequentemente, a queda da informalidade no 

mercado de trabalho. O percentual de empregos formais era de 66%, em 2000, 

valor este elevado para 71,3%, em 2010. No caso da informalidade, ao todo 

17,5% dos empregos eram considerados informais, de acordo com o IBGE. 

Esse indicador cai para 14%, na década seguinte. Esses dados são 

importantes, pois para 67% das pessoas da cidade, o trabalho é considerado a 

principal fonte de renda da família.  

 

Gráfico 14 - Município do Rio de Janeiro - Participação dos Setores Econômicos no 
Emprego - 2000-2010 

 
 

Fonte: IBGE, Censos Demográficos de 2000 e 2010. 
 

Em relação ao setor econômico, o maior percentual de pessoas 

economicamente ativas ocupadas no município está no setor de Serviços, com 

um resultado de 62%, em 2010. O Rio de Janeiro só fica atrás de Niterói na 

região da Bacia de Santos. Os demais setores praticamente mantiveram os 

mesmos percentuais durante os anos, condição descrita na tabela relativa ao 
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percentual de trabalhadores por setor. Contudo, vale mencionar o encolhimento 

do percentual da Indústria de Transformação, que em 2000 representava 8% 

da mão de obra empregada e, após uma década, recuou para 6%, em 2010. 

Este último indicador é importante pois confirma a perda de importância da 

atividade industrial na capital do Estado do Rio de janeiro. 

4.1.3.3 Finanças Públicas 
Em se tratando do segundo polo econômico do país, os valores relativos às 

finanças municipais do município do Rio de Janeiro, devem ser analisados com 

um olhar específico, não sendo possível realizar comparações com seus 

vizinhos da Bacia de Santos. Suas dimensões economicas encontram-se em 

nível distinto, até mesmo em relação a Santos, núcleo da região Metropolitana 

da Baixada Santista e que pertence ao setor costeiro de mesmo nome. 

Observando os dados relacionados à receitas e despesas, percebe-se essa 

clara distinção. 

 

Gráfico 15 - Município do Rio de Janeiro - Receitas Municipais por principais fontes - 
2010-2015 

 
Fonte: FINBRA/STN, 2015. 

 

O Rio de Janeiro arrecadou R$ 21,4 bilhões de receita corrente, em 2015, 

o que representa um crescimento de 88%, em relação a 2010, quando a receita 
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foi de R$ 13,4 bi. É verdade também, que de 2010 até 2015, a cidade foi alvo 

de diversos investimentos nacionais e internacionais, além de ter vivenciado 

um período de crescimento econômico significativo. Uma quantidade 

consistente de recursos federais foi aportada no município nesses anos, seja 

por meio de empréstimos (Receita de Capital), seja por programas e projetos 

de grande porte financeiro. 

Contudo, os dados financeiros de despesas, entre 2010 e 2015, mostram 

um crescimento ainda maior que o da receita. Ao todo ocorreu um incremento 

de 88% em cinco anos. Pois, em 2010, as despesas realizadas pela prefeitura 

foram de R$ 11 bilhões. Já em 2015, esse valor salta para R$ 21,3 bilhões, ou 

seja, praticamente o mesmo número de recursos que a receita corrente 

disponibilizou. Essa condição de aproximação entre os lados da balança se 

comprovam no indicador de equilíbrio orçamentário, Receita Corrente/ 

Despesas realizadas, que em 2015 é de 1,01. 

Conforme aponta o gráfico anterior, as receitas tributárias foram 

responsáveis por 45% das receitas correntes, em 2015, contra 43%, em 2010.  

Ou seja, um ganho relativamente pequeno, quando considerados os números e 

a dimensão dos inúmeros investimentos na cidade. Em relação às 

transferências intergovernamentais, mesmo para a segunda capital do país, 

elas possuem um peso considerável, pois alcançaram, em 2015, 36% da 

receita corrente. Outra informação que vale destaque refere-se às despesas 

com investimento por parte da administração municipal. Em 2010, o percentual 

deste tipo de despesa chegou a 13%, valor inferior a 2015, que contou com 

23%, se firmando como o maior indicador desta rubrica na região da Bacia de 

Santos. 

O aumento de despesas no valor de R$ 10 bilhões de reais em cinco anos 

é um alerta para a continuidade da gestão pública municipal. Passado o 

período de alta de investimentos na cidade, a prefeitura precisa encontrar 

meios para gerar novas receitas e garantir assim, seu equilíbrio orçamentário e 

fiscal. Por exemplo, o IPTU teve uma margem pequena de crescimento, saindo 

25% da receita tributária em 2010, para 26%, em 2015, um crescimento de 
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apenas um ponto percentual. O ISS, ao contrário demonstrou um desempenho 

mais significativo nos últimos anos. Em 2010, ele representava 55% da receita 

tributária, sendo superado com folga em 2015, quando passou a 75% da 

receita tributária. Estes percentuais demonstram a importância do Setor de 

Serviços para a economia do Rio de Janeiro.  
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4.2 Município de Niterói 

O município de Niterói, antiga capital do Estado do Rio de Janeiro, tem no 

setor de serviço sua principal atividade econômica. Integrante da Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro, vem enfrentando uma acelerada e importante 

transformação no seu espaço urbano. A cidade possui 3.643 servidores na 

administração direta e 13.188 na indireta, além disso o município está dividido 

em cinco regiões administrativas: Região Norte, Pendotiba, Praias da Baía, 

Região Oceânica e Região Leste. 

Durante a elaboração dos Planos Urbanísticos Regionais – PUR, 

ocorreram processos demográficos e imobiliário principalmente em bairros de 

classe média e alta – como São Francisco e na Região Oceânica – que de 

certa forma geraram transformações e conflitos em relação ao ordenamento 

urbano dessas regiões da cidade. As mudanças nos gabaritos, na legislação de 

uso do solo, no preço da terra na composição e oferta de moradia restringiram 

ainda mais a entrada de população de classes populares na região oceânica da 

cidade. Como reflexo, locais menos “nobres” passaram a sofrer com 

adensamentos urbanos e consequente aumento de população, muitas vezes 

sem o acompanhamento adequado de investimentos em infraestrutura. 

Na Região Oceânica de Niterói, área muito valorizada pela balneabilidade 

das praias, destaca-se a ocorrência de incremento do mercado imobiliário a 

partir de construções de condomínios de alto padrão. A necessidade de mão 

de obra, no entanto, conforme a história ensina, acaba por criar áreas com 

tendências de desvalorização na mesma região ou em áreas próximas, uma 

vez que atrai grupos sociais de baixa renda, o que resulta em elevadas taxa de 

crescimento demográfico nas favelas centrais do município. 
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Figura 8 - Carta Imagem do Município de Niterói 

 

Fonte: IBGE, Carta do Brasil em Escala 1:250.000, 2016. 
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Gráfico 16 - Painel Demográfico do Município de Niterói 

 

Fonte: IBGE, Censos Demográficos de 1991, 2000 e 2010. 
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Em termos político e institucional, o Plano Diretor do município de Niterói, 

instituído pela lei nº 1.157 no ano de 1992, recebeu alterações através da lei n° 

2.123 no ano de 2004. Seu objetivo principal é orientar o pleno 

desenvolvimento das diversas funções sociais da cidade e garantir bem-estar 

urbano e a melhoria da qualidade de vida de seus habitantes, com utilização de 

critérios ecológicos e de justiça social. Contudo, como mencionado, Niterói está 

diante de um desafio quando lida-se com o tema da urbanização.  

4.2.1 Cadeia do Petróleo e Gás no Município de Niterói 

Niterói oferece suporte logístico à Bacia de Santos e Campos através dos 

diversos estaleiros situados na orla oriental da Baia da Guanabara que fazem 

manutenção de equipamentos marítimos e empreendimentos submarinos, 

como plataformas para a E&P de petróleo e gás natural39 . Estaleiros como o 

Aliança, o Camorim, Chamon, o Mauá, o Brasa, a Empresa Brasileira de 

Reparos Navais S/A (RENAVE) e a Engenharia Naval e Offshore Ltda 

(ENAVAL) estão concentrados no município e a presença de equipamentos de  

E&P em reparação e/ou manutenção é visível para quem chega à cidade 

proveniente da ponte Rio-Niterói40. Essa estrutura formada, pode ser verificada 

pelo elevado número de atracações e fundeio, que somados ao Rio de Janeiro, 

totalizam 17.808 e 4.518 respectivamente (PETROBRAS, 2015).   

Além disso, o município é responsável pela integração espacial do lado 

Oeste da Baía de Guanabara com o leste fluminense, porção da Região 

Metropolitana que mais ofereceu dinamismo demográfico e econômico, nos 

últimos anos. Tanto a Ponte Rio-Niterói, a BR-101 Norte, a RJ-106 (Rod. 

Amaral Peixoto), como a BR-493 que se une ao Arco Metropolitano, 

                                            
39 Nesse aspecto discorda-se do relatório da Science que afirma que “Niterói foi incluído na 

área de influência geográfica da Bacia de Santos somente por ser beneficiário de royalties” (pg 

101) 
40 Veja SINAVAL, Mapa dos Estaleiros do Brasil. Disponível em: 

<http://sinaval.org.br/associados/>. 
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consolidam uma rede viária de logística que será responsável em conectar os 

mercados da RMRJ e Região Norte do ERJ com os empreendimentos atuantes 

e previstos para a BS. 

Em relação ao custo com aquisição de Insumos, bens e serviços para a 

UO-BS, os relatório da PETROBRAS apontam valores pagos por parte da 

empresa na casa de R$ 8.578.525,99, somente em 2015, resultado bem 

superior aos computados em 2013 e 2014, quando foram registrados R$ 540 

mil e R$ 647 mil respectivamente. Com sede em Niterói, foram contabilizados 

dois fornecedores de acordo com o PMS (2015), com atuação no ramo de 

inspeção submarina, o que gerou custos na ordem de R$ 3.374.663,38 nos 

últimos anos.  

Por último, está claro que o esforço em detalhar como se dá a relação 

entre a aquisição e os valores pagos por insumos (bens e serviços) pela 

PETROBRAS nos municípios do projeto piloto e a presença ou não de 

fornecedores locais contribui para a compreensão não apenas do peso das 

atividades da UO-BS nos setores costeiros e municípios da Bacia de Santos, 

mas também como estão organizados as cadeias de serviços ao longo do 

território e faixa costeira em estudo. 

4.2.2 Dimensão Social 

A história do município de Niterói é estreitamente relacionada com a do Rio 

de Janeiro, de maneira que, frequentemente, os dois municípios apresentam 

problemas e situações semelhantes. Niterói manteve-se como capital do 

Estado até 1975, quando se promoveu a unificação do Estado da Guanabara e 

o Rio de Janeiro, não mais capital do País, assumiu essa condição para o 

Estado. 

Mas, para Niterói, o longo período como capital do Estado lhe valeu o 

desenvolvimento de algumas instituições e estruturas sociais que se 

constituem vantagens para a população. A agricultura da cana de açúcar e a 

lavoura de cereais legumes e frutas que estavam na origem do município, 

foram gradativamente substituídas pelo comércio e indústria, de tal forma que, 
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em 1940, 85% da população habitava domicílios urbanos. Gradativamente, o 

comércio começou a dominar a economia local, ainda mais quando, no final da 

década de 1960, com a construção da ponte Costa e Silva, a proximidade com 

o município do Rio de Janeiro aumentou e integrou ainda mais as economias 

dos dois municípios. 

4.2.2.1 Os Equipamentos Sociais e as Condições de Vida 
A partir de 1980, segundo os dados do IBGE, Niterói é inteiramente urbana. 

Assim, o município já possui uma longa experiência com questões sociais 

típicas da cidade e vem, de um lado, sofrendo os problemas daí decorrentes e, 

de outro, acumulando experiência e desenvolvendo iniciativas para a solução 

deles. O crescimento urbano acelerado trouxe, por exemplo, a formação de 

aglomerados subnormais que em 2010 já constituíam 5% dos domicílios 

permanentes, justificando providências quanto ao abastecimento de água e 

esgotamento sanitário entre outras. 

De 1991 a 2010 a situação do saneamento básico do município se 

comportava conforme a tabela a seguir: 
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Gráfico 17 - Município de Niterói - Domicílio por tipo de Instalação Sanitária 

 

Fonte: IBGE, Censos Demográficos de 1991, 2000 e 2010. 
 

É evidente o esforço feito no sentido de superar a condição sanitária e há 

também progressos na parte de abastecimento de água e coleta de lixo. Em 

1991, do total de domicílios 88% possuíam canalização interna e desses 84% 

com a rede geral. Em 2010, 97,3%  dos domicílios já integravam o sistema de 

abastecimento de água da rede geral. Já a coleta de lixo é realizada em dias e 

horários alternados e o órgão responsável – a Companhia de Limpeza de 

Niterói-CLIN41. desenvolve também projetos de reciclagem. Em 2000, 96,9% do 

lixo era coletado, sendo que desses 81,9% por serviço de limpeza urbana. Dez 

anos depois, em 2010, a percentagem de lixo coletado subia para 99%, dos 

quais 83% pelo serviço de limpeza. 

Não obstante essas melhoras, o município ainda sofre com a ocorrência de 

enfermidades em larga escala. Em 2010, os casos de Meningite e Leptospirose 

                                            
40 Vide: http://www.clin.rj.gov.br 
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não chegavam a 1% da população, mas a Tuberculose e, principalmente, a 

Dengue, já ultrapassavam os 4%. Em 2011, Niterói tinha 337 casos suspeitos 

de dengue para cada grupo de 100.000 habitantes e, após um recuo nos anos 

seguintes, voltou a aumentar, colocando-se, em 2015, entre os municípios do 

Estado mais atingidos pela epidemia. 

Os dados sobre mortalidade na tabela abaixo, ainda que instáveis, 

apresentam uma tendência favorável geral à diminuição das mortes, 

particularmente a partir de 2010.   

 

Gráfico 18 - Município de Niterói - Mortalidade por Faixas de Idade - 
1996-2014 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do DATASUS. 

 

Apenas um estudo mais aprofundado permitiria chegar a conclusões 

embasadas sobre as questões de saúde do município. No entanto, a 

distribuição e evolução das unidades de saúde disponíveis pode acrescentar 

alguns elementos à análise: 
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Tabela 10 - Município de Niterói - Unidades de Saúde - 2005-2015 
UNIDADES 2005 2010 2015 

Unidade Básica de 
Saúde 17 14 17 

Clínica Especializada 103 195 169 
Consultório 294 872 1.233 
Hospital Geral 15 18 19 
Hospital Especializado  19 0 17 
Policlínica 16 19 24 
Posto de Saúde 28 33 31 
Serviço de Apoio 65 120 143 
Vigilância de Saúde 1 1 1 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do DATASUS. 

 

Além de chamar atenção o fato de as unidades básicas de saúde não 

haverem aumentado embora a população do município prossiga crescendo, 

causa espécie o avanço do número de consultórios vis-à-vis à diminuição do 

número de postos de saúde. Assim como o caso do Rio de Janeiro, a 

expansão de unidades de atendimento à população mais favorecida, pode 

estar ligada ao aumento das desigualdades sociais. É possível que essa 

preocupação tenha fundamento, considerando os números de Niterói para o 

setor educacional. Em termos de alfabetização, a queda acentuada na 

percentagem de analfabetos é um dado positivo: 
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Tabela 11 - Município de Niterói - Número de Escolas e Matrículas por Tipo de 
Instituição e Nível de Ensino - 2005-2009-2015 

Estabelecimento 
Por tipo e nível 

2005 2009 2015 
Nº de 

escolas 
Nº de 

matrículas 
Nº de 

escolas 
Nº de 

matrículas 
Nº de 

escolas 
Nº de 

matrículas 
Ensino Pré- 
Escolar 

185 14.722 195 11.637 219 10.744 

Público 50 5.841 41 3.970 58 3.976 
Privado 135 8.881 154 7.667 151 6.768 
Ensino 
Fundamental 

199 66.019 225 65.320 239 56.066 

Público 88 43.499 89 40.040 87 29.624 
Privado 111 22.520 136 25.280 152 26.442 
Ensino Médio 78 27.251 84 22.028 87 19.792 
Público 24 18.085 31 13.968 35 12.198 
Privado 54 9.166 53 8.060 52 7.594 
Fonte: Elaboração própria com base em INEP, Censos Educacionais de 2005, 2009 e 

2015. 
 

No entanto, a evolução do número de matrículas nos diferentes níveis 

causa preocupação: Tome-se, por exemplo, o caso do Ensino Fundamental. A 

queda de matrículas nas escolas públicas é acentuada de 2009 a 2015, 

embora o número de escolas não tenha sofrido alteração sensível. Mesmo sem 

a observação do Ensino Fundamental, o mesmo ocorre no Ensino Médio e na 

Pré-escola. Considerando a importância do setor educacional para qualquer 

município, caberia uma pesquisa mais profunda das condições da Educação 

em Niterói. Esse questionamento é tanto mais importante quando se tem em 

mente que Niterói se coloca entre os municípios brasileiros com mais elevado 

IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, do Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento) e em elevação significativa: 0,681 

(1991); 0,771 (2000) e 0,837 (2010). 

O município de Niterói destaca-se quanto à existência de instituições e 

organizações que congregam setores da comunidade, buscando a participação 

desses setores na busca de soluções de problemas específicos. Nesse 

sentido, cinco Conselhos buscam equacionar problemas de grupos da 

sociedade ou trabalhar em termos mais gerais, buscando soluções ou mesmo 

o equacionamento de problemas de seus grupos-alvo: 
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• CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social; 

• COMAD – Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência; 

• COMMDEPI – Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da 

Pessoa Idosa; 

• CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente; e, 

• COMPEDE – Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. 

A Prefeitura mantém um portal  na internet onde veicula notícias42, solicita a 

denúncia de problemas, por intermédio do Programa “colab.re”, informa sobre 

programas e transmite informações sobre os serviços da Prefeitura. 

Dentre esses Programas, merece destaque o Programa de 

Desenvolvimento Urbano e Inclusão Social de Niterói. O Programa tem 4 

Componentes de Atuação:  

• Urbanização de Comunidades e Inclusão Social; 

• Mobilidade Urbana; 

• Requalificação de Áreas do Centro; e, 

• Fortalecimento Institucional. 

Iniciado em fevereiro de 2014, o Programa tem previstos investimentos no 

valor de R$ 48.670.000,00. Já tem concluídas 24% das ações previstas e deve 

ser concluído em fevereiro de 2018. 

A questão da segurança vem sendo seguidamente referida em notícias e 

no próprio Portal da Prefeitura. O Centro Integrado de Segurança Pública 

(CISP), uma iniciativa que vem sendo desenvolvida desde agosto de 2015, em 

Piratininga, região oceânica da cidade, pretende facilitar a integração do 

trabalho de forças de segurança municipais, estaduais e federais, além do 

Corpo de Bombeiros, Niterói Transportes e Trânsito (NiTrans) e Defesa Civil. 

Com o monitoramento de câmeras espalhadas pela cidade e mais botões de 

alerta instalados em escolas, terminais rodoviários, barcas e conjuntos 

                                            
42 Vide http://www.niteroi.rj.gov.br/ 
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habitacionais conectados com a central de atendimento, o CISP pretende 

fornecer apoio à população e às forças de segurança a possibilidade de uma 

maior eficiência. 

 

4.2.3 Dimensão Econômica 

O município de Niterói obteve um importante incremento do PIB nos 

últimos anos, passando de R$ 12,5 bilhões de reais, em 2010, para 

aproximadamente R$ 20 bilhões, em 2013, o que significa um crescimento de 

58,8% no período. Essa expansão deve-se a atribuição ao município dos 

resultados da produção de petróleo e gás natural na Bacia de Santos. Em 

relação à região na qual está inserido, a cidade tinha um peso de 4,3% do PIB 

regional, em 2010. Esse percentual sobe para 5,12%, em 2013.  

O ganho no PIB per capita também foi expressivo, entre 2010 e 2013.  No 

primeiro ano, o valor do PIB por habitantes era de R$ 25,7 mil reais, enquanto, 

em 2013, esses números alcançaram R$ 40,3 mil reais, ou seja, um 

crescimento de 56,6% em apenas três anos.  

Niterói, assim como Maricá, foi beneficiado por conta do aumento dos 

repasses vinculados à receita com royalties. Como esses recursos são tidos 

como oriundos do setor industrial, o valor adicionado da Indústria, em 2013, 

chegou a R$ 5 bi. Porém, o setor de serviços ainda se mantém como o de 

maior impacto sobre a economia da cidade, com um valor adicionado de R$ 9,7 

bi, ou seja, 48% do conjunto das riquezas produzidas ou geradas no município. 

A Administração Pública obteve um valor adicionado de R$ 2,9 bi, 

aproximadamente 15% do PIB total. E por fim, o setor da Agricultura contou 

com R$ 13 milhões, em 2013. 

4.2.3.1 Emprego 
Em termos de geração de emprego, conforme apresenta o gráfico a seguir, 

o município de Niterói apresentou saldo negativo, tanto em 2015, quanto em 

2016. No acumulado dos dois anos, a cidade só ficou atrás apenas da capital 

fluminense entre os municípios do projeto piloto. O melhor ano da série foi 
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2011, momento em que Niterói teve saldo positivo na relação 

Admissões/Desligamentos de 6.505 empregos. Uma área produtiva que sofreu 

importante retração no Estado do Rio de Janeiro foi o setor naval e de 

estaleiros, justamente uma das principais atividades do município, impactando 

diretamente sua economia. 

Os dados referentes apenas aos números de admissões comprovam o que 

foi dito anteriormente, ou seja, a partir de 2012 o crescimento verificado na 

criação anual de novos postos, que em 2013 foi de quase 4% no comparativo 

ao ano anterior, passa a apresentar desempenho de queda, chegando a 

encolher  40%, entre 2015 e 2016. 

 

 
 

Gráfico 19 - Município de Niterói - Saldo de Admissão/Desligamento – 2010-2015 
 

 

Fonte: MTE, RAIS/CAGED, 2015. 
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4.2.3.2 Trabalho e Renda 
Assim como o restante dos municípios da faixa costeira fluminense 

considerados neste estudo, há uma forte concentração de renda em Niterói. 

Condição esta que pouco sofreu mudanças na última década. Os dados 

censitários publicados pelo IBGE atestaram esta realidade. Em 2000, os 10% 

mais ricos controlavam 61% da renda da cidade, valor que passou para 

61,6%m em 2010. No caso dos 40% mais pobres, no primeiro ano eles 

contavam com apenas 7,2% da renda, dado pouco alterado na década 

seguinte, chegando a 7,6%, em 2010. O ponto positivo foi o aumento da 

formalização do mercado de trabalho, que passou de 67%, em 2000, para 

72,5%, em 2010.  

O setor de Serviços, conforme demonstrado no gráfico a seguir, expandiu-

se no período analisado, absorvendo 68% da mão de obra do município em 

2010. O Setor de Comércio contou com uma pequena mudança, saindo de 

12% para 13% em dez anos. Único indicador que de fato apresentou 

alterações significativas foi o percentual de desocupados, que caiu de 13% das 

pessoas economicamente ativas em 2000 para 7% em  2010. 

 

Gráfico 20 - Município de Niterói - Participação dos Setores Econômicos no Emprego - 
2000-2010 

  
Fonte: IBGE, Censos Demográficos de 2000 e 2010. 

 

4.2.3.3 Finanças Públicas 
A arrecadação da prefeitura de Niterói contou com um avanço de 80,7% 

entre 2010 e 2015, chegando a R$1,9 bilhões em receita corrente neste último 
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ano. O desempenho das despesas realizadas foi semelhante, crescendo 78%, 

em cinco anos. A cidade é o segundo polo regional da Região Metropolitana do 

Rio de Janeiro, ficando atrás apenas da capital fluminense, superando 

municípios de grande porte, como São Gonçalo, cidade vizinha no leste do 

setor costeiro da Guanabara.  

Desta maneira, a relação entre Receita Corrente/Despesas realizadas se 

mantém superavitária ao longo do período, com a arrecadação representando 

1,12 dos gastos, em 2015. O peso da receita tributária sobre a receita do 

município representou 37,5%, em 2015, valor menor que em 2010. É possível 

que esse resultado tenha sido impactado pelo aumento das transferências 

intergovernamentais no orçamento da prefeitura. Muito por conta do aumento 

do repasse dos royalties provenientes da exploração da Bacia de Santos, as 

Transferências, que em 2010 significavam 44% da receita corrente, passa para 

49% em apenas cinco anos. 

Já a relação arrecadação própria e custeio da máquina administrativa sofre 

uma queda ao longo desses anos, pois em 2010 a Receita Tributária 

representava 90% dos gastos com manutenção da administração local; em 

2015, esse percentual recua para 66% do custeio fixo. No caso de Niterói é 

preciso ficar atento ao seu desempenho, pois mesmo com o aumento de 

receitas e transferências por conta dos royalties, a autonomia fiscal do 

município vem caindo nesses anos, o que pode ser um fator complicador 

considerando o quadro de recessão econômica vividos por quase todos os 

municípios da Bacia de Santos. 
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Gráfico 21 - Município de  Niterói - Receitas Municipais por principais fontes - 2010-
2015 

 

Fonte: FINBRA/STN, 2015. 
 

 

Se observados os recursos provenientes de tributos municipais, percebe-se 

uma relação com o encolhimento das receitas tributárias sobre a receita 

corrente da prefeitura, bem demonstrada no gráfico acima. Num contexto de 

aumento acentuado de despesas, a perda de arrecadação própria pode se 

configurar a médio prazo uma limitação fiscal para as atividades públicas 

contínuas e para o investimento na cidade. Em 2010, o IPTU representava 41% 

da receita tributária, valor este reduzido a 29%, em 2015. No caso do ISS 

também há a queda no período, passando de 33,7% para 28,8%, em cinco 

anos.  

O ICMS, que é uma importante fonte de recursos, e que sinaliza o 

dinamismo econômico e produtivo na cidade, na verdade teve uma perda de 

percentual sobre as transferências intergovernamentais, chegando a 28%, em 

2015. Contudo, analisando a variação no período 2010/2015, a rubrica teve um 

crescimento de 90%, ou seja, foram repassados pelo governo estadual à 

prefeitura de Niterói, R$ 263 milhões de reais, em 2015, resultado superior aos 

R$ 138 milhões de 2010.   
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4.3 Município de Angra dos Reis 

O município tem uma área total de 825,1 km2, correspondentes a 39,2% da 

área Setor Costeiro da Baia da Ilha Grande. O núcleo urbano é condicionado 

pela topografia acidentada das encostas e recortes do litoral, concentrado na 

estreita faixa entre a montanha e o mar, no intervalo dos morros do Abel e do 

Tatu. Após o morro do Abel, na direção sul, encontra-se o Colégio Naval e 

estende-se a área de residências de veraneio em Bonfim, Praia Grande, 

Tanguá, Ribeira e Enseada. 

A BR-101, Rodovia Rio-Santos, atravessa todo o litoral do território 

continental do município, com Paraty a oeste e Mangaratiba a leste. A rodovia 

estadual RJ-155 estabelece a ligação com povoados do interior, em direção a 

Rio Claro e cortando a serra do Capivari. 

A Pesquisa de Informações Básicas Municipais (IBGE,  2013b) informa que 

o município não iniciou o processo de elaboração de sua Agenda 21. A 

Pesquisa registra ainda que Angra dos Reis possui legislação sobre zona e/ou 

área de interesse social para assentamentos habitacionais de população de 

baixa renda, como parte integrante do Plano Diretor municipal, elaborado em 

2007, bem como programas habitacionais para realocação da população de 

áreas de risco (TCE-RJ, 2015). 

A estrutura administrativa municipal dispunha, em 2013, de 8.302 

servidores, o que resulta em uma média de 45 funcionários por mil habitantes, 

a 60ª maior no estado do Rio de Janeiro. Por fim, a divisão territorial data de 

1988, sendo a cidade constituída de 6 distritos: Angra dos Reis, Abraão, 

Cunhambebe, Jacuecanga, Mambucaba, e Praia de Araçatiba. 
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Figura 9 - Carta Imagem do Município de Angra dos Reis 

 
Fonte: IBGE, Carta do Brasil em Escala 1:250.000, 2016. 
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Gráfico 22 - Painel Demográfico do Município de Angra dos Reis 

  
Fonte: IBGE, Censos Demográficos de 1991, 2000 e 2010. 
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4.3.1 Cadeia de Petróleo e Gás no Município de Angra dos Reis, 

No caso do setor da Baía de Ilha Grande, importantes fatores como um 

litoral altamente recortado, com muitas enseadas, ilhas, áreas abrigadas e 

canais naturais profundos; e a presença e uma grande massa emersa como a 

Ilha Grande, estabelecendo uma barreira ao vento e às ondulações oceânicas, 

propiciam condições favoráveis à navegação no interior da baía, enquanto as 

profundidades locais favorecem o trânsito de embarcações de pequeno e 

grande porte.  

Por conta dessas características ambientais e geográficas, o município de 

Angra dos Reis reúne algumas das principais instalações portuárias e de 

reparos navais do país, distribuídas ao longo da sua costa. As três principais 

instalações navais e portuárias da Zona Costeira da Baía da Ilha Grande são: o 

Estaleiro Brasfels, o Terminal Portuário de Angra dos Reis e o Terminal 

Marítimo da Baía da Ilha Grande (TEBIG). 

O Brasfels é um estaleiro nacional, com atuação importante na Indústria 

Naval Brasileira, que tem contribuído para a autossuficiência na área de 

petróleo e gás natural, construindo plataformas, embarcações de apoio, e que 

já vinha realizando reparos nas plataformas operantes na Bacia de Campos. 

Outrora chamado estaleiro Verolme, o estaleiro Brasfels, situa-se na Baía de 

Jacuecanga, no Município de Angra dos Reis. Com o crescimento das 

atividades no setor de exploração e produção de petróleo e gás, surgiu a 

necessidade do Brasfels aumentar sua capacidade operacional, para atender 

as obras de construção das Plataformas P-51 e P-52, a partir do projeto de 

dragagem no canal de Jacuecanga, visando viabilizar o acesso ao estaleiro. 

Com as novas demandas advindas do Pré-sal, espera-se que o volume de 

embarcações e plataformas presentes na baía cresça em escala muito superior 

a atual, associadas a um conjunto de atividades ligadas à exploração, assim 

como serviços de apoio às operações offshore e reparos navais.  

O Terminal Portuário de Angra dos Reis também se localiza na cidade de 

Angra dos Reis, a 157 km do Município do Rio de Janeiro. Administrado pelo 
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arrendatário Terminal Portuário de Angra dos Reis S/A (TPAR), sob a 

fiscalização da Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ), é um importante 

centro logístico para a movimentação de cargas e apoio a projetos offshore, 

especializado em carga geral, produtos siderúrgicos, trigo, petróleo e seus 

derivados. 

O processo de expansão do Plano de Desenvolvimento do Porto visa 

agregação de valor e ampliação da capacidade operacional. Esta ampliação 

gerará significativo aumento no trânsito e fundeio de navios na Baía da Ilha 

Grande, intensificando ainda mais os fluxos no espelho d’água e na área 

terrestre adjacente (ZEEC, 2015). 

No caso do Terminal Marítimo da Baía da Ilha Grande (TEBIG), também 

conhecido como Terminal Aquaviário Almirante Maximiliano Fonseca, ou 

Terminal Aquaviário de Angra dos Reis (TAAR), é operado pela Petrobras 

Transporte S/A (TRANSPETRO). Também está localizado no Município de 

Angra dos Reis, em Monsuaba. Inaugurado em 1977 e construído para atender 

a antiga demanda de importação de petróleo, atualmente opera como 

entreposto de exportação e cabotagem para terminais de menor porte. De 

acordo com o PMTE, em  2015, foram fundeados 692 barcos e atracados 175 

embarcações nos terminais do município.  

4.3.2 Dimensão Social 

O município de Angra dos Reis é conhecido paradoxalmente pelo refúgio 

turístico de Ilha Grande mas, também, por abrigar as usinas nucleares de 

Angra 1 e 2. Na verdade, o município se firmou economicamente a partir 

instalação do Estaleiro Verolme e, posteriormente, as usinas nucleares e o 

terminal da Petrobras. 

4.3.2.1 Os Equipamentos Sociais e as Condições de Vida 
Esses grandes empreendimentos, de alguma forma, junto com o fluxo de 

turistas, acabam por definir o estilo de vida da população. A evolução do Índice 

de Desenvolvimento Humano Municipal é demonstração desse 
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desenvolvimento, uma vez que situava-se em 0,492 (Muito Baixo) em 1991, 

evoluiu para 0,599 (Baixo) em 2000, e para 0,724 (Alto) em 2010.  

Esse progresso se comprova na melhoria dos serviços e equipamentos 

destinados à população como é o caso das instalações sanitárias. 

 

Gráfico 23 - Município de Angra dos Reis - Domicílio por tipo de Instalação Sanitária 

 
Fonte: IBGE, Censos Demográficos de 1991, 2000 e 2010. 

 

Os investimentos que resultaram no aumento dos domicílios que usam a 

rede geral igualmente permitiram que, hoje, mais de 80% do lixo urbano seja 

coletado por serviço de limpeza e a quase totalidade dos 20% restantes por 

meio de caçambas. O SAEE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Angra 

dos Reis43, criado em 2002, é uma autarquia pública que hoje responde pelos 
                                            

43 Vide http://www.saaeangra.com.br/php/conteudo.php 
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serviços de distribuição e tratamento de água e lixo. O site do SAEE, no portal 

da prefeitura é veículo de comunicação com os consumidores, informando 

sobre o desperdício de água e tratamento do esgoto, por exemplo. 

Ainda assim, os problemas de saúde que, em geral, dependem de 

comportamento adequado da população, ainda acontecem. Em 2013 Angra 

dos Reis sofreu epidemia de dengue. Entre janeiro e abril daquele ano foram 

confirmados mais de 974 casos da doença. Durante aquele ano ainda houve 

crescimento do número de casos e a doença só chegou a ser controlada no 

final do período. Mas o município continua a lidar com o problema da dengue e 

agora acrescido com casos de zika e chikungunya e, em março de 2016, ainda 

foram registrados casos de infestação do aedes aegypti, numa média de 19 

dentre mil casas visitadas pelos serviços de Saúde da Prefeitura.  

Na tabela a seguir, sobre a mortalidade por faixas de idade, é possível 

notar uma certa oscilação, quando em algumas faixas a queda alcançada em 

2010 não se mantém e volta a elevados índices. Em 2013, o Ministério da 

Saúde assinalou que o município teve 36,92 óbitos por 100 mil habitantes, uma 

taxa superior à média brasileira e, muito provavelmente, relacionada com a 

epidemia de dengue acima referida. 

 

Gráfico 24 - Município de Angra dos Reis - Mortalidade por Faixa Etária - 1996-2014 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do DATASUS. 
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Recentemente, festejada como grande conquista pela Prefeitura, foi 

comunicado o funcionamento da Faculdade de Medicina do município a partir 

de 2017. Atualmente contando com 275 leitos, a instituição vai permitir um 

apoio maior à população. Note-se que, segundo os dados do DATASUS 

reproduzidos na tabela abaixo, dos 4 Postos de Saúde existentes em 2010 não 

restava nenhum em 2015, crescendo o número de UBS, o que significa uma 

melhora no atendimento. 

 

Tabela 12 - Município de Angra dos Reis - Unidades de Saúde - 2005-2015 
UNIDADES 2005 2010 2015 

Unidade Básica de Saúde 33 43 45 
Clínica Especializada 13 23 49 
Consultório 119 151 241 
Hospital Geral 2 5 5 
Hospital Especializado  2 0 0 
Policlínica 4 7 6 
Posto de Saúde 3 4 0 
Serviço de Apoio 11 12 22 
Vigilância de Saúde 2 2 2 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do DATASUS. 

 

A FUSAR – Fundação de Saúde de Angra dos Reis tem diferentes formas 

de atendimento à população e, por intermédio de site,  divulga informações 

sobre o setor, inclusive agenda de Plantão Médico nas Unidades de Saúde, 

que parecem concentrar esse atendimento44. O aumento no número das 

Clínicas Especializadas e Consultórios Médicos pode ser parcialmente 

explicado pela ausência de hospitais especializados no município. 

No que diz respeito à educação, o desempenho do município parece ser 

bastante positivo. Os índices de analfabetismo tiveram expressiva queda, não 

obstante o forte crescimento da população residente. 

 

                                            
44 Vide  http://www.angra.rj.gov.br/secretaria_inicial.asp?IndexSigla=FUSAR#.WB86_jLOok8 
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Tabela 13 - Município de Angra dos Reis - Número de Escolas e Matrículas por Tipo 
de Instituição e Nível de Ensino - 2005-2009-2015 

Estabelecimento Por 
tipo e nível 

2005 2009 2015 
Nº de 

escolas 
Nº de 

matrícu
las 

Nº de 
escolas 

Nº de 
matrícu

las 

Nº de 
escolas 

Nº de 
matrícu

las 
Ensino Pré- Escolar 57 3.036 59 2.681 77 3.143 
Público 37 1.542 38 1.212 49 1.789 
Privado 20 1.494 21 1.469 28 1.354 
Ensino Fundamental 89 30.052 89 28.938 104 24.406 
 Público 68 27.116 69 26.380 70 20.146 
Privado 21 2.936 20 2.558 34 4.260 
Ensino Médio 22 7.500 20 7.401 26 6.402 
Público 13 6.967 13 6.956 13 5.671 
Privado 9 533 7 445 13 731 

Fonte: Elaboração própria com base em INEP, Censos Educacionais de 2005, 

2009 e 2015. 

 

Enquanto o ensino mantém crescimento ou estabilidade no número de 

estabelecimentos desde 2009, sejam públicos ou privados, ocorre uma 

alteração no número de matrículas nem sempre compatível com o crescimento 

apresentado. No Ensino Pré-escolar, após queda em 2009 o número de 

escolas e matrículas retoma o crescimento com valores superiores a 2005, com 

pequeno decréscimo nas matrículas do ensino privado. 

No entanto, as matrículas do Ensino Fundamental e Médio apresentam 

queda em 2015 mas tão somente nos estabelecimentos públicos. 

Considerando que o número de estabelecimentos públicos desses dois níveis 

mantiveram-se estáveis pode-se deduzir que houve uma alteração no perfil da 

demanda e possivelmente uma elevação de poder aquisitivo da população. 

Vale ainda comentar a existência de um portal da Prefeitura45 com vários 

instrumentos de apoio e comunicação com a população. A segurança é feita 

por policiais mas, não raro, ocorrem reclamações sobre seu número 

insuficiente ou a indisponibilidade de barcos que são necessários para o 

policiamento de Ilha Grande, ainda mais devido ao fluxo intenso de turistas. A 

                                            

45 Vide http://www.angra.rj.gov.br/index.asp 
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par disso a Prefeitura tem um ativo Conselho Municipal de Direitos da Criança 

e do Adolescente e mantém vários serviços inclusive de incentivo a eventos 

culturais. 

Ainda quanto à segurança, cabe referir o aspecto particular de risco 

tecnológico, além dos riscos naturais de um município litorâneo. É que a 

presença das instalações da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA) 

implica a adoção de uma série de procedimentos de segurança, inclusive para 

fazer frente às críticas não raro levantadas contra o empreendimento. Nesse 

sentido a Prefeitura mantém, no âmbito de sua Secretaria Especial de Defesa 

Civil e Trânsito um Programa de Alerta e Alarme, para os moradores de áreas 

de risco. O site dessa Secretaria também tem a indicação do Plano de 

Emergência Externo da Central Nuclear para o Estado do Rio de Janeiro46.  

Em se tratando de área de risco, cabe, por fim, referir aos 37 Aglomerados 

Subnormais existentes em Angra dos Reis. Em 2010, esses aglomerados 

correspondiam a 18.341 domicílios, habitados por 60.009 pessoas, segundo o 

Censo Demográfico do IBGE. 

4.3.3 Dimensão Econômica 

A cidade do litoral da Costa Verde Fluminense, em 2010, representava 

87% do PIB do setor costeiro da Baía da Ilha Grande. Contudo, em 2013, esse 

percentual recua para 66%. Indicando uma certa distribuição das riquezas 

regionalmente. O PIB atingiu R$6,2bi neste último ano, com uma variação de 

7,7% em relação a 2010, que contabilizou R$5,7 bi. Em termos per capita, o 

município alcançou R$33,7 mil/habitantes, praticamente o mesmo de 2010, 

com variação de apenas 0,5%. 

                                            
46  Disponível em: 

http://www.angra.rj.gov.br/secretaria_sdc_plano_emergencia.asp?IndexSigla=DEFESA&vNome

Link=Plano%20de%20Emerg%EAncia#.WB9epTLOomI. 
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O setor de serviços respondeu por R$2,6 bilhões de valor adicionado, em 

2013, ou seja, 42% do PIB municipal. Contudo o setor industrial também 

apresentou peso importante, alcançando R$1,5 bilhões de reais de valor 

adicionado. Já o setor de Administração Pública também possui peso 

importante, R$1,3 bilhões, contra apenas R$33 milhões da Agricultura. 

4.3.3.1 Emprego 
Em se tratando do número de empregos criados nos anos recentes, 2016 

vem sendo um ano que contabiliza um saldo negativo em praticamente todos 

os municípios estudados. No caso de Angra dos Reis, a cidade perdeu 

somente neste ano 4.382 empregos formais, considerando a relação 

admissões/desligamentos. Esse fenômeno já ocorrera no ano anterior, com um 

saldo de -4.531 empregos perdidos. O município vem sofrendo com o 

encolhimento das atividades em seus terminais portuários, que representava 

importante vetor de geração de renda e desenvolvimento no setor da Ilha 

Grande. Essa condição de retração do mercado de trabalho se confirma 

quando se observa a variação no número total de novas admissões a cada 

ano.  

Entre 2015 e 2016 há uma diminuição de 53% no número de contratações, 

padrão este que já se apresentava desde 2014, com uma queda de – 30% das 

admissões.  O ano de 2013 foi o último em que ocorreu um crescimento na 

criação de novas vagas no mercado de trabalho, 27% variação positiva. 



Pág. 

160 / 333 
Caracterização dos 

Municípios 

Sistema de Indicadores Socioambientais no âmbito 

da Unidade de Operação, Exploração e Produção de 

Petróleo e Gás da Bacia de Santos 

 

 

 

     

 
Claudio A. G. Egler 

Coordenador da Equipe 
Relatório 

BR_03 

Revisão 03 

04/2017 

 

Gráfico 25 - Município de Angra dos Reis - Saldo  Admissão/Desligamentos - 2010-
2015 

 
Fonte: MTE, RAIS/CAGED, 2015. 

 

4.3.3.2 Trabalho e Renda 
Em termos de concentração de renda, os 10% mais ricos da população do 

município obtiveram 57% de toda a renda da cidade, em 2000. Valor este 

praticamente mantido em 2010, com uma pequena queda de 2%. No mesmo 

ano, os 40% mais pobres concentraram apenas 12%.  

Contudo, vale ressaltar que nessa década, houve um salto importante em 

relação à formalização do trabalho, pois, em 2010, Angra dos Reis passou a ter 

71% de empregos formais, resultado bem acima dos 54% de 2010. Além disso, 

o percentual de informalidade também recua, saindo de 27% para 15%, em dez 

anos. Essa mudança é importante porque o trabalho formal tem sido a principal 

fonte de renda de 80% da população do município, conforme dados de 2010. 

Um indicador que também comprova essa melhora na condição do 

mercado de trabalho no município refere-se ao percentual de pessoas 

economicamente ativas que se encontravam desocupadas no período 
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analisado. Em 2000, haviam 19% de desocupados na cidade. Esse percentual 

sofre uma queda considerável, chegando a 9% na década seguinte.  

 

Gráfico 26 - Município de Angra dos Reis - Participação dos Setores Econômicos no 
Emprego - 2000-2010 

  
Fonte: IBGE, Censos Demográficos de 2000 e 2010. 

 

O setor de serviço é o que mais emprega na cidade, totalizando 48% dos 

empregos. No entanto, para além desses valores, Angra tem uma economia de 

certa forma diversificada, pois tanto o Comércio (14%), como as indústrias da 

Construção (14%) e da Transformação (12%) apresentaram valores 

percentuais superiores a 10% dos empregos formais.  

4.3.3.3 Finanças Públicas 
No caso dos indicadores de finanças públicas, o município teve um 

crescimento de 32% de suas receitas corrente, entre os anos de 2010 e 2015. 

O valor absoluto foi de R$ 987,5 milhões, número superior ao de São Gonçalo, 

por exemplo, cidade com mais de um milhão de habitantes. Em relação as 

despesas realizadas, Angra gastou R$ 818 milhões, em 2015, o que representa 

um aumento de 44% quando comparado a 2010.   

A relação Receita/Despesa se manteve superavitária nos últimos anos, 

variando de 1,31, em 2010, para 1,21, em 2015. Inclusive a receita tributária 

teve um ganho percentual, representando atualmente 19% da receita corrente 

neste ano. No que se refere aos valores proveniente de transferências 
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intergovernamentais, em 2010, esse repasse foi responsável por 70% da 

receita, sofrendo uma pequena queda cinco anos depois, o que significa 67% 

da receita corrente. 

Por fim, o gasto com investimentos realizados pela própria prefeitura 

também sofreu uma certa retração, pois, em 2010 ele representava 11% das 

despesas realizadas. Esse número, em 2015, cai para apenas 1,76% das 

despesas. 

 

Gráfico 27 - Município de  Angra dos Reis - Receitas Municipais por principais fontes -  
2010-2015 

 
Fonte: FINBRA/STN, 2015. 

 

Para finalizar esta temática, pode-se avaliar ainda o grau de autonomia 

fiscal da cidade a partir do peso que os tributos municipais possuem sobre a 

receita tributária como um todo. Neste caso, o IPTU tem pouca participação, 

pois apresentou queda acentuada nos últimos 05 anos, saindo de 24% para 

apenas 6,8%, em 2015. Esse fato demonstra uma dificuldade que a 

administração local tem não apenas sobre a capacidade de gerar recursos 

próprios, mas também, em atuar na questão do ordenamento urbano para fins 

de arrecadação fiscal.  O ISS por sua vez, obteve um comportamento similar 

ao IPTU, caindo de 50% da receita tributária para 13,7%, em apenas 05 anos.  
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4.4 Município de Itaboraí 

Itaboraí foi elevada à condição de cidade em 1880, pelo Decreto Estadual 

n.º 38. A cidade faz parte do setor costeiro da Guanabara, que integra a Região 

Hidrográfica V (Baía de Guanabara), do Estado do Rio de Janeiro. O município 

tem área total de 430,4 km2, que corresponde a 0,98% do território do estado 

do Rio de Janeiro e 6,4% da área da Região Metropolitana. Ao todo, conta com 

82.593 domicílios e uma população estimada em 2015 de 227.168 habitantes 

(IBGE, 2015d).  

Em termos de estrutura administrativa, o município contava, em 2013, com 

7.480 servidores, o que representa uma média de 33 funcionários por mil 

habitantes, a 76ª maior no estado (TCE-RJ, 2015). No que tange à divisão 

política-administrativa a cidade passou recentemente por importante revisão da 

sua estrutura municipal, reorganizando-se espacialmente para lidar com as 

importantes transformações que vem sofrendo em termos demográficos, 

econômicos e urbanos. Ao todo são 79 bairros distribuídos em oito distritos, 

indicados a seguir: 

• Itaboraí: Concentra a sede do Município, o centro comercial e a 

maior aglomeração populacional com cerca de 90 mil habitantes.  

• Porto das Caixas: Teve o seu desenvolvimento favorecido pela 

dinâmica do comércio que se estabeleceu com o transporte fluvial, 

que escoava toda a produção de açúcar de vários municípios 

fluminenses.  

• Itambi: A construção da ferrovia na segunda metade do século XIX e 

a construção da BR-493 já no século XX favoreceram a ocupação. 

Atualmente Itambi apresenta-se como o terceiro distrito mais 

urbanizado do Município, com uma população em torno de 20 mil 

habitantes. Outra característica importante em Itambi é a presença 

de manguezais. O manguezal de Itambi faz parte da APA (Área de 

Preservação Ambiental) de Guapimirim. 

• Sambaetiba: Possui características rurais, com o predomínio de 

pequenas propriedades dedicadas à fruticultura e à pecuária. Entre 
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as principais características deste distrito pode-se destacar a 

existência de vários sítios de veraneio. 

• Visconde de Itaboraí: É um dos mais novos distritos do Município. O 

distrito vem apresentando um processo significativo de urbanização, 

com antigas áreas agrícolas sendo substituídas por loteamentos e 

condomínios. 

• Cabuçu: Possui características rurais em maior parte de suas áreas, 

porém vem registrando nos últimos anos um crescimento 

populacional, com antigas propriedades rurais sendo substituídas 

por loteamentos. Atualmente a agricultura local é inexpressiva. A 

proximidade com São Gonçalo e a facilidade de acesso favorece o 

processo de urbanização. 

• Manilha: Com alto índice de urbanização, Manilha apresenta a mais 

alta densidade demográfica em todo o Município, com cerca de 

1.300 habitantes por Km2, superando até mesmo o Distrito de 

Itaboraí. Vários fatores influenciaram o crescimento das áreas 

urbanas em Manilha a partir da década de 70, tendo como pontos 

principais o declínio das áreas ocupadas por laranjais e a 

valorização da terra para ocupação urbana. 

• Pachecos: É o distrito menos urbanizado do Município de Itaboraí e 

a menor densidade demográfica, com média de 58 habitantes por 

km2. Em Pachecos estão localizadas fazendas antigas que retratam 

os períodos áureos da agricultura local47. 

O principal acesso a Itaboraí se dá pela BR-101, que vem de São Gonçalo, 

ao leste da Baía de Guanabara, e segue sentido oeste, até a Região Norte do 

Estado do Rio de Janeiro. No caso da RJ-104, a via é importante eixo de 

desenvolvimento, pois faz a ligação entre Itaboraí ao centro econômico de 

Niterói. Há ainda a BR-493 que segue sentido Magé, integrando a cidade ao 
                                            

47 Fonte: Dados extraídos do caderno ITADADOS – Prefeitura Municipal de Itaboraí – 

2005/2006. 
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Arco Metropolitano. Esse fato é fundamental, pois conecta todo o lado leste da 

Baía de Guanabara ao porto de Sepetiba, em Itaguaí, e ao restante da Bacia 

de Santos, a partir da BR-101 setor Rio-Santos. 

De acordo com os dados da Pesquisa de Informações Básicas Municipais,  

Itaboraí dispõe de mapeamentos de áreas de risco para eventos como 

enchentes, inundações, enxurradas, escorregamentos e deslizamentos. Há 

legislação sobre áreas para Habitação de Interesse Social como importante 

mecanismo para a implantação de programas habitacionais destinados à 

população de baixa renda, e que estão incorporadas ao Plano Diretor 

Municipal, elaborado em 2006.  

4.4.1 Cadeia de Petróleo e Gás no Município de Itaboraí 

Após o anúncio do Complexo Petroquímico de Itaboraí - COMPERJ, em 

2006, a cidade entrou no cenário da economia nacional e se transformou no 

centro das expectativas no que se refere ao futuro do mercado de derivados de 

petróleo e da produção de gás natural. Com o início das obras do 

empreendimento, houve uma transformação na economia local, com uma 

acelerada geração de recursos nos setores de serviços e apoio às futuras 

instalações e demandas por parte do Complexo.  

Contudo, com a paralisação das obras em 2015, gerou-se um ambiente de 

fortes incertezas em relação às oportunidades que o COMPERJ poderia de fato 

proporcionar à Itaboraí e seu entorno. Na realidade, a cidade vive hoje 

momentos de encolhimento do seu mercado de trabalho, o que impacta 

diretamente na economia local e nos aspectos sociais da população. 

O ponto positivo é que a PETROBRAS, conforme aponta no seu Plano de 

Negócios e Gestão 2017-2021, prevê a retomada das obras da Unidade de 

Gás (trem 1), que se encontrava 85% construída.  
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Figura 10 - Carta Imagem do Município de Itaboraí 

 

Fonte: IBGE, Carta do Brasil em Escala 1:250.000, 2016. 
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Gráfico 28 - Painel Demográfico do Município de Itaboraí 
 

 

Fonte: IBGE, Censos Demográficos de 1991, 2000 e 2010. 
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Da mesma forma, o projeto Rota 3, dá novo ânimo ao COMPERJ, pois tem 

como objetivo ampliar o escoamento de gás natural dos projetos em operação 

na área do Pré-Sal da Bacia de Santos. Trata-se de um gasoduto de 232 km de 

extensão, sendo 184 km de trecho marítimo e 48 km em terra48. Ele tem sua 

origem no campo de Búzios (antiga área de Franco) e seguiria até o Complexo 

Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro (Comperj), em Itaboraí (RJ). A 

chegada do gasoduto na costa ocorrerá no município de Maricá (RJ). 

Por fim, a posição do município no setor costeiro da Baía de Guanabara é 

estratégica, pois o mesmo, além de ser a sede do COMPERJ, encontra-se na 

ponta leste do Arco Metropolitano, ou seja, está integrado espacialmente não 

apenas a Niterói e ao Rio de Janeiro, mas aos demais município 

metropolitanos, entre eles Duque de Caxias, sede da REDUC, e Itaguaí, sede 

do Porto e terminais de Itaguaí. 

4.4.2 Dimensão Social 

Itaboraí é um município fortemente impactado pela exploração de petróleo 

e gás em sua costa. O município tinha uma história semelhante à dos demais 

municípios da costa fluminense, predominantemente rural, com a economia 

voltada para a lavoura, particularmente a produção de laranjas, sendo 

considerado o maior produtor nacional da fruta.  A condição de economia mais 

ancorada nas atividades rurais foi rompida quando, por volta de 2006, Itaboraí 

foi escolhido como local para a construção do Complexo Petroquímico do Rio 

de Janeiro. A explosão de perspectivas – havia previsão de criação de cerca de 

170 mil empregos – resultou um crescimento da cidade incompatível com a 

infraestrutura local.  

4.4.2.1 Os equipamentos sociais e as condições de vida 
Ainda assim, o município evoluiu positivamente em vários de seus 

indicadores sociais, até que em 2015 foram suspensas as obras pela 

                                            
48 Vide http://ww.comunicabaciadesantos.com.br 
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Petrobras, em razão dos problemas judiciais com o Consórcio. Ainda não 

existem estatísticas mais atualizadas para captar as consequências dessa 

decisão, mas as notícias de demissão em massa, certamente mudarão o 

cenário local e impactarão a vida da população.  

A evolução das condições de vida até 2010 são bem captadas pelo Índice 

de Desenvolvimento Humano Municipal-IDHM. Em 1991, com apenas 0,415, 

enquadrava-se na categoria de Muito Baixo. Em 2000, evoluiu para Baixo, com 

0,553 e, em 2010, chega a ao patamar superior do Médio com 0,693.  

Note-se, no gráfico a seguir, o perfil das instalações sanitárias no município 

em 1991 e sua evolução até 2010. 

 

Gráfico 29 - Município de Itaboraí - Domicílio por tipo de Instalação Sanitária - 1991-
2010 

 
Fonte: IBGE, Censos Demográficos de 1991, 2000 e 2010. 
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Na ausência de uma rede geral de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário a população recorre a fossas sépticas e outros tipos de escoadouros. 

O esforço realizado para superar o problema não se mostra suficiente para 

garantir o saneamento adequado a todos os domicílios e as fossas 

rudimentares ainda são utilizadas em mais de 30% das casas. 

As informações sobre a infraestrutura de saúde, a partir de 2005, 

demonstram um aparelhamento razoável do município e 

crescimento/estabilidade nas unidades de saúde a partir de 2005. Itaboraí 

conta com Hospital e Clínica Especializados, Policlínica e um amplo Serviço de 

Apoio, além de 4 Postos de Saúde.  

 

Tabela 14 - Município de Itaboraí - Unidades de Saúde - 2005-2015 
UNIDADES 2005 2010 2015 

Unidade Básica de Saúde 36 47 45 
Clínica Especializada 14 16 16 
Consultório 12 38 69 
Hospital Geral 4 4 3 
Hospital Especializado  1 0 1 
Policlínica 0 2 4 
Posto de Saúde 5 5 4 
Serviço de Apoio 12 23 34 
Vigilância de Saúde 1 1 1 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do DATASUS. 
 

Os índices de mortalidade de Itaboraí são, no mínimo, preocupantes e 

incompatíveis com a estrutura de unidades de saúde acima descrita. No início 

da série, em 1996, o nível de mortalidade de crianças com menos de 1 ano de 

idade era elevado e as mortes na faixa adulta quase se equiparam àquelas dos 

mais velhos. Nos anos seguintes ainda que tenha ocorrido uma melhora geral 

nos números, mantém-se um nível de óbitos muito acima da média nos demais 

municípios de mesmo nível, aqui examinados. Assim, seria necessário um 

exame mais minucioso, inclusive sobre as causas, para traçar um quadro mais 

embasado sobre o assunto. 
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Gráfico 30 - Município de Itaboraí - Mortalidade por Faixa Etária - 1996-2014 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do DATASUS. 

 

Já quanto à educação os números de Itaboraí indicam algum progresso. A 

redução da taxa de analfabetismo é significativa. Há também uma tendência 

discreta de aumento no número de escolas no ensino pré-escolar. 

Observa-se no entanto uma redução no número de matrículas no ensino 

fundamental e médio entre 2009 e 2015, o que pode ser resultante de diversos 

fatores, entre eles a evasão escolar que é muito elevada na periferia da Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro.  
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Tabela 15 - Município de Itaboraí - Número de Escolas e Matrículas por Tipo de 
Instituição e Nível de Ensino - 2005-2009-2015. 

Estabelecimento 
Por tipo e nível 

2005 2009 2015 
Nº de 

escolas 
Nº de 

matrícu
las 

Nº de 
escolas 

Nº de 
matrícu

las 

Nº de 
escolas 

Nº de 
matrícu

las 

Ensino Pré- Escolar 60 3.528 86 3.863 102 5.026 

Público 27 1.527 40 2.021 68 3.530 

Privado 33 2.001 46 1.842 34 1.496 

Ensino Fundamental 113 39.544 130 39.401 120 32.717 

Público 82 34.876 81 32.043 82 26.089 

Privado 31 4.668 49 7.358 38 6.628 

Ensino Médio 23 8.548 26 8.161 28 7.482 

Público 14 7.607 15 7.103 16 6.507 

Privado 9 941 11 1.058 12 975 

Fonte: Elaboração própria com base em INEP, Censos Educacionais de 2005, 
2009 e 2015. 

 

Essas indicações positivas, no entanto, devem ser revistas em 2016, 

quando se poderá avaliar o impacto da paralisação das obras do COMPERJ e 

as demissões daí decorrentes. Além desse problema mais recente, não se 

pode desconsiderar que o crescimento da população e urbanização acelerada, 

sem um adequado investimento na segurança local acelerado  provocou 

aumento da criminalidade. Em estudo de 2010, o Instituto de Segurança 

Pública (ISP) apontou a cidade como uma das mais violentas da Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro, com um índice de 44 homicídios por 100 mil 

habitantes.  

A falta de planos e infraestrutura oficiais para tratar o problema tem levado 

a população e os empresários que chegam ao município a buscar alternativas  

particulares de segurança, como a compra e instalação de equipamentos de 

vigilância. Naturalmente uma tal providência apresenta sérios problemas. 

Comentando essa realidade de Itaboraí, para a maioria dos veículos de 

comunicação,  a cidade não foi preparada para o crescimento decorrente das 

obras do COMPERJ e faltam equipamentos básicos e até estrutura urbana, nas 

vias, na manutenção dos serviços públicos. 
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A construção do Arco Metropolitano que parte de Itaboraí e atinge Itaguaí, 

na extremidade oeste da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, favoreceu a 

presença de invasores de terras e o aumento do roubo de cargas, que é um 

problema de segurança com efeitos econômicos importantes. 

Em julho passado, a Petrobras aprovou a retomada das obras do 

COMPERJ em Itaboraí, mas observando um cronograma diferente e também 

um perfil menos abrangente das obras, o que pode implicar que o volume de 

empregos anterior possa não ser mantido49.  

4.4.3 Dimensão Econômica 

Em Itaboraí, as transformações recentes na economia local geraram uma 

mudança na escala econômica do município. Em 2010, o PIB foi de R$ 2,4 

bilhões. O valor mais que duplicou em 2013, chegando a R$5 bi, ou ainda, um 

crescimento de 105% no período. Da mesma forma, na economia regional, a 

cidade representava, em 2010, apenas 0,8% do setor costeiro da Baía da 

Guanabara. Em 2013, esse percentual chegou a 1,3%. 

Em relação ao PIB per capita, o ganho também contou com forte 

incremento. Em 2010, o valor respondia por R$11mil reais/habitantes. 

Passando, em 2013, a R$22,3 mil reais/habitantes, ou seja, um aumento de 

99%. Esse desempenho está diretamente ligado aos investimentos vinculados 

ao COMPERJ, empreendimento que reestruturou as atividades econômicas e 

produtiva do município e da região. 

Esse quadro fica claro quando observamos o PIB por setor. Tanto o setor 

de Serviços como da Indústria apresentaram valor adicionado de R$1,5 

bilhões, aproximadamente. Praticamente o mesmo peso sobre a economia 

local. A área pública também tem um papel importante, com 24% do PIB, em 

                                            
49  Vide http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2016-07/petrobras-aprova-

retomada-de-obras-do-comperj-e-da-refinaria-abreu-e-lima 
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2013, e cujo valor adicionado é de R$ 1,2 bihão. Por fim, o setor de Agricultura 

produziu apenas R$ 7,6 milhões, no último ano. 

4.4.3.1 Emprego 
Em relação ao número de empregos criados no município de Itaboraí, o 

comportamento da relação entre admissões e desligamentos vem tendo saldo 

negativo desde 2014. Porém, somente em 2015, o número de desligamentos 

gerou uma perda de 13 mil vagas de trabalho, maior valor da região, com 

exceção da capital Rio de Janeiro. Esse resulta representa uma forte inversão 

no padrão do mercado de trabalho na cidade, pois tanto em 2011 como em 

2012 ocorreram saldos positivos, totalizando mais de 6mil novos postos/ano. 

Grande parte desse resultado é reflexo da interrupção das atividades e das 

obras do COMPERJ. 

 

Gráfico 31 - Município de Itaboraí - Saldo  Admissão/Desligamentos - 2010-2015 

 
Fonte: MTE, RAIS/CAGED, 2015. 

 

Já em termos da variação do número de admissões, também se percebe 

uma redução percentual a cada ano. Afinal, em 2014 foram admitidos 17,8 mil 
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novos trabalhadores, quantidade acima dos 13 mil contratados em 2013. Neste 

último ano, 2016, há um decréscimo de 53% dos postos de trabalho em relação 

a 2015. 

4.4.3.2  Trabalho e Renda 
Em relação a concentração de renda, ao observar os dados dos Censos 

20000 e 2010, não há grandes alterações no padrão da distribuição econômica 

e social no município. Pois, se no início da década os 10% mais ricos da 

população respondiam por 54,5% da renda total da cidade, esse percentual 

praticamente se manteve o mesmo, com 53%, em 2010. No caso dos 40% 

mais pobres, eles controlavam apenas 12% da renda, em 2010.  

O emprego formal, contudo, apresentou um quadro de melhora na 

condição social do trabalho, chegando a 60% de percentual de formalização, 

em 2010. No mesmo ano, 75% das pessoas encontravam no trabalho sua 

principal fonte de renda.  Também a taxa de desocupação em Itaboraí obteve 

uma redução importante, passando de 17%, em 2000, para 11% no final da 

década.  

No que tange a ocupação por setor econômico, o gráfico seguinte 

apresenta indicadores que apontam o setor de Serviços como a área que mais 

absorveu mão de obra na cidade. As obras do COMPERJ, iniciadas em 2008, 

tiveram pouco impacto sobre o emprego no setor de Construção Civil, que 

apresentou uma ligeira queda em seu percentual ao longo da década, partindo 

de 12%, em 2000, e recuando para 11%, em 2010. 

Já o Comércio obteve um pequeno ganho, com 17% da mão de obra da 

cidade. Por fim, o setor da Indústria da transformação empregava apenas 9% 

dos trabalhadores, número inferior ao apresentado em 2000 (10%). 
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Gráfico 32 - Município de Itaboraí - Participação dos Setores Econômicos no Emprego 

- 2000-2010 

  
Fonte: IBGE, Censos Demográficos de 2000 e 2010. 

 

4.4.3.3 Finanças Públicas 
Em termos de arrecadação, Itaboraí teve uma receita corrente de R$613 

mi, em 2015, um crescimento de 94% quando comparado aos valores de 2010. 

No caso das despesas realizadas, a variação foi ainda maior, cerca de 133%, o 

que representa gastos na ordem de R$624 mi, valor inclusive superior à 

arrecadação – cuja relação receita/despesa ficou em 0,98.  

No caso dos indicadores financeiros, há um aumento do percentual de 

receitas tributárias em relação a receita corrente, que saiu de 22%, em 2010, 

para 30,4%, em 2015. Com isso a relação receita Tributária/Custeio também 

tem um ganho no período, chegando a 0,52, ou seja, metade dos gastos fixos 

da administração. Por fim, a prefeitura é altamente dependente das 

transferências intergovernamentais, em que essa rubrica atende por 60% da 

receita corrente do município.  
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Gráfico 33 - Município de  Itaboraí - Receitas Municipais por principais fontes - 

2010-2015 

 

Fonte: FINBRA/STN, 2015. 
 

A retração na economia do município, observada a partir dos indicadores 

relativos ao mercado de trabalho, de certa forma se confirmam quando se olha 

para o desempenho dos impostos municipais sobre a receita. Há uma perda do 

peso dos tributos municipais, tanto no caso do IPTU como do ISS. O primeiro 

representou apenas 5% da receita tributária, em 2015, enquanto o segundo, 

provavelmente por conta do recente contexto econômico da cidade, passou de 

65% da receita, em 2010, para 38%, em 2015.    
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4.5 Município de Maricá 

Antes considerada uma cidade voltada para o turismo de veraneio, Maricá 

vem vivenciando um acelerado processo de transição demográfica e urbana. 

Elevada à condição de cidade ainda no século XIX (1889), Maricá é constituída 

por três distritos: Maricá-sede, Inoã e Manoel Ribeiro (IBGE Cidades, 2016). 

O município compõe a Região Metropolitana do Rio de Janeiro e faz parte 

do Setor Costeiro da Guanabara. Possui como área total 362,6 quilômetros 

quadrados, correspondentes a 5,4% da área da RMRJ. A cidade faz fronteira 

com Itaboraí, Niterói e São Gonçalo, no leste da Baía de Guanabara, com 

Tanguá no eixo sentido norte fluminense e Saquarema, na direção da zona 

costeira dos Lagos/São João.  

No que tange aos principais eixos viários que conectam o município às 

áreas urbanas da faixa costeira, há a RJ-106 que o liga ao centro econômico 

de Niterói e a RJ-114, que após o lançamento do COMPERJ ganhou 

importância e tem sido responsável não apenas pelo fluxo que interliga Maricá 

a cidade de Itaboraí, mas também, por atender ao distrito de Inoã, responsável 

pelas maiores taxas de crescimento demográfico da cidade e pelo avanço da 

mancha urbana através do loteamento  especulativo de terras. 

Em termos de estrutura administrativa, a Pesquisa de Informações Básicas 

Municipais (IBGE, 2013b) informa que o município de Maricá dispõe de 

mapeamentos de áreas de risco de eventos como enchentes, inundações, 

enxurradas, escorregamentos e deslizamentos. Além disso, há uma legislação 

sobre as áreas de interesse social para fins de assentamentos habitacionais de 

população de baixa renda, inseridos no Plano Diretor Municipal, elaborado em 

2006. A prefeitura contava com 5.786 servidores, o que resulta em uma média 

de 40 funcionários por mil habitantes, a 67ª maior no estado. 
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Figura 11 - Carta Imagem do Município de Maricá 

 
Fonte: IBGE, Carta do Brasil em Escala 1:250.000, 2016. 
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Gráfico 34 - Painel Demográfico do Município de Maricá 

 

Fonte: IBGE, Censos Demográficos de 1991, 2000 e 2010. 
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4.5.1 Cadeia do Petróleo e Gás no Município de Maricá 

Na análise sobre o papel da cadeia de petróleo e gás no setor costeiro da 

Baía de Guanabara e no município de Maricá, assim como foi o caso de 

Itaboraí, é fundamental destacar a construção do Arco Metropolitano como 

importante indutor de futuras dinâmicas econômicas e produtivas para a 

cidade. O Arco pode ser considerado a grande possibilidade de integração 

econômica e espacial do leste da Baía de Guanabara ao conjunto da Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro e aos demais setores costeiros da Baía de Ilha 

Grande e do Litoral Norte paulista. Inclusive, está previsto a construção do 

Terminal Portuário de Ponta Negra – TPPN no município, empreendimento já 

licenciado pelo órgão ambiental do estado, e que tem como objetivo servir de 

alternativa logística e de abastecimento/atendimento a todo esse conjunto 

industrial e econômico formado pela área de influência da Bacia de Santos. 

Como previsão, TPPN abrangerá um terminal de granel líquido, um 

terminal de carga conteinerizada ou não e estaleiro naval. Ao seu lado passará 

o gasoduto Rota 3, instalado em profundidade de até 1.628 metros de lâmina 

d’água, iniciando no campo de Búzios (antiga área de Franco) e seguindo até o 

Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro (Comperj), em Itaboraí 

(RJ), permitindo assim uma vazão de escoamento de aproximadamente 17,8 

milhões de m³ por dia50. 

 

 

 

 

 

                                            
50  Vide www.comunicabaciadesantos.com.br 

 



Pág. 

182 / 333 
Caracterização dos 

Municípios 

Sistema de Indicadores Socioambientais no âmbito 

da Unidade de Operação, Exploração e Produção de 

Petróleo e Gás da Bacia de Santos 

 

 

 

     

 
Claudio A. G. Egler 

Coordenador da Equipe 
Relatório 

BR_03 

Revisão 03 

04/2017 

 

4.5.2 Dimensão Social 

A história do município de Maricá se assemelha a dos demais municípios 

do litoral do Estado do Rio de Janeiro. Próximo à Niterói e à capital, teve seu 

desenvolvimento inicial relacionado à agricultura e à pesca, que posteriormente 

cederam lugar ao turismo em larga escala. 

No final do século passado o crescimento desordenado da população 

urbana provocou a contaminação dos lagos e com isso a pesca ficou  

comprometida, apesar de o município ainda ser considerado o de maior 

produção pesqueira do Estado. 

A mudança efetiva veio com a exploração do petróleo nas águas da Bacia 

de Santos. Desde 2012, já se previa que o município faria parte da chamada 

rota do petróleo, a partir do crescimento da indústria em Itaboraí, município 

vizinho. Além disso, Maricá possuía um aeroporto desativado que poderia ser 

usado para pequenas aeronaves. Em pouco tempo, o município se tornou local 

de oportunidades de negócios para construtoras e incorporadoras e 

experimentou uma forte urbanização, com a proliferação de condomínios, para 

acolher trabalhadores de todos os níveis envolvidos com a exploração do 

petróleo. 

4.5.2.1 Os Equipamentos Sociais e as Condições de Vida 
 

Hoje, Maricá e sua população, embora ainda desenvolvam uma produção 

pesqueira residual, vivem, basicamente, do intenso fluxo turístico e dos 

royalties do petróleo. Os quadros abaixo retratam as condições de vida da 

população e as transformações mais recentes ocorridas nesse município. 

A evolução recente das condições sanitárias dos domicílios de Maricá 

confirma as questões de urbanização acelerada acima mencionadas. Além do 

rápido crescimento do número de domicílios, a diminuta parte atendida por 

rede geral demonstra as soluções particulares e emergenciais que foram 

adotadas até o início da presente década. Segundo os dados mais recentes do 

Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), em 2013, 74,13% 

dos domicílios do município possuía poço artesiano para abastecimento d’água 
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e 51,88% utilizavam fossa séptica para esgoto sanitário. Há uma expectativa 

de mudança da situação, porque desde 2015 a Prefeitura já vinha realizando 

seminários com a população para discutir um plano de saneamento municipal.  

 

Gráfico 35 - Município de Maricá - Domicílio por tipo de Instalação Sanitária - 1991-
2010 

 

Fonte: IBGE, Censos Demográficos de 1991, 2000 e 2010. 
 

 

Em termos de mortalidade, as estatísticas de Maricá são algo 

surpreendentes. Muito embora haja uma tendência positiva à diminuição das 

mortes de crianças até 1 ano de idade, a faixa de 20 a 60 anos tem 

crescimento significativo, assim como a dos maiores de 60 anos. Com isso, 

tem-se que os falecimentos, em 2014, alcançaram 0,5% da população.  
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Gráfico 36 - Município de Maricá - Mortalidade por Faixa Etária - 1996-2014 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do DATASUS. 

 

Sobre os equipamentos de saúde o quadro municipal dos últimos 10 anos 

é retratado na tabela abaixo. 

 

Tabela 16 - Município de Maricá - Unidades de Saúde - 2005-2015 

UNIDADES DE SAÚDE 2005 2010 2015 

Unidade Básica de Saúde 11 12 21 

Clínica Especializada 8 13 17 

Consultório 1 35 34 

Hospital Geral 2 2 1 

Hospital Especializado  0 0 0 

Policlínica 2 1 0 

Posto de Saúde 8 10 4 

Serviço de Apoio 4 8 9 

Vigilância de Saúde 1 1 2 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do DATASUS. 

 

De maneira geral, há um crescimento das Unidades de Saúde do 

município, ainda que a queda nos Postos de Saúde e no Hospital Geral, além 

do fechamento da Policlínica, possam ter sido perdas importantes no 
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atendimento da população. Mas o aumento significativo do número de 

Consultórios e de Clínicas Especializadas, considerando o tamanho da 

população de Maricá, é um demonstrativo da mudança gradativa do perfil dos 

habitantes, proporcionando uma demanda para aquele tipo de serviço médico. 

O decréscimo das percentagens de analfabetismo em Maricá de 15 % em 

1991 para 4,9 % é relevante,  ainda mais se complementado com o quadro de 

escolas e matrículas em 2005, 2009 e 2015. 

 

Tabela 17 - Município de Maricá - Número de Escolas e Matrículas por Tipo de 
Instituição e Nível de Ensino - 2005-2009-2015 

Estabelecimento  
Por tipo e nível 

2005 2009 2015 

Nº de 
escolas 

Nº de 
matrícu

las 

Nº de 
escolas 

Nº de 
matrícu

las 

Nº de 
escolas 

Nº de 
matrícu

las 
Ensino Pré- Escolar 45 2.899 50 2.826 66 3.228 
Público 30 1.991 29 2.065 37 2.360 
Privado 15 908 21 761 27 868 
Ensino Fundamental 59 17.334 66 18.152 82 19.757 
Público 46 14.630 47 14.483 55 14.856 
Privado 13 2.704 19 3.669 27 4.901 
Ensino Médio 15 4.403 17 3.927 18 4.256 
Público 7 3.752 8 3.160 9 3.429 
Privado 8 651 9 767 9 827 
Fonte: Elaboração própria com base em INEP, Censos Educacionais de 2005, 2009 e 

2015. 

O número de escolas aumenta em todos os níveis, sendo que o ensino 

público mantém-se acima do ensino privado, seja no número de matrículas, 

seja no de escolas. A Prefeitura promove aulas preparatórias para o ENEM e 

para o pré-ENEM popular. A força da educação também deve estar 

incentivando a cultura local, conforme as notícias de eventos divulgados pelo 

site da Prefeitura51. É possível que esse conjunto de iniciativas tenha sido 

responsável pelo aumento do IDHM do município.  Registrando em 1991 um 

índice baixo, de 0,52, o município evoluiu para o nível médio em 2000 (0,637) e 

em 2010 chegou ao nível alto, com 0,765. 

                                            
51 Vide http://www.marica.rj.gov.br 
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No que tange à segurança, a Prefeitura, por intermédio de sua Secretaria 

Municipal Adjunta de Segurança vem intervindo no aumento de homicídios que 

tem assustado a população, assim como assaltos a bancos e caixas 

eletrônicos, que se repetem desde 2015. Com o propósito de reforçar o setor, a 

Secretaria está procurando, desde o ano passado, formalizar a parceria com o 

Programa Estadual de Integração na Segurança. 

4.5.3 Dimensão Econômica 

O município de Maricá, em 2010, contou com um PIB de R$1,9 bilhões. 

Contudo, em 2013, a cidade obteve o maior ganho proporcional do setor 

costeiro da Baía da Guanabara, aproximadamente de 282%, em apenas três 

anos, alcançando R$7,2 bilhões de reais. Em termos percentuais, o município 

representa hoje 1,85% das riquezas econômicas geradas na região. 

Em termos de PIB per capita, os valores chegaram a patamares superiores 

ao de grande parte das cidades da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, 

inclusive da capital, com R$51,5 mil reais por habitantes, registrados em 2013. 

O crescimento em relação a 2010 foi de 250%. Esse aumento do PIB justifica-

se pelas receitas referentes aos royalties operacionais da Bacia de Santos. 

Analisando o PIB por setor econômico, fica claro o peso dos royalties nas 

receitas da cidade. Tratado como recursos oriundos do setor Industrial, o 

município acumulou, em 2013, R$ 4,2 bilhões de reais neste ano. Já os 

Serviços responderam por R$ 2 bilhões, ou seja, 27% do PIB. A área da 

Administração Pública representou  R$ 803 milhões, valor bem abaixo dos 

demais setores e que de certa forma, representa ainda uma condição limitada e 

anterior de atuação da máquina pública na economia, o que talvez venha a se 

alterar em função do crescente aporte de royalties. 

4.5.3.1 Emprego 
O município de Maricá apresentou nos últimos dois anos saldo negativo na 

relação Admissões/Desligamentos. Em 2016 ocorreu a perda de 156 

empregos, enquanto em 2015 o saldo foi negativo em 287 postos formais de 

trabalho. Neste caso, ocorreu uma inversão do padrão do mercado de trabalho 
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local, pois até 2014 gerava-se mais vagas do que se fechava postos de 

trabalho, sendo 2010 o ano que apresentou o melhor saldo, 759 empregos 

formais produzidos.  

 

Gráfico 37 - Município de Maricá - Saldo Admissão/Desligamentos - 2010-2015 

 

Fonte: MTE, RAIS/CAGED, 2015. 
 

A partir de 2012, a variação no número de admissões a cada ano se 

manteve positiva até 2014, com um crescimento de 22,5% na criação de 

postos de trabalho. No entanto, observando o número absoluto de admissões, 

em 2016, foram contratados 3.141 trabalhadores, valor este que representou 

uma redução de 40,8% em relação a 2015, que respondeu por 5.307 novas 

contratações.  

4.5.3.2 Trabalho e Renda 
Analisando os dados do censo sobre renda estabelecidos pelo IBGE, 

Maricá é o município da região da Bacia de Santos onde a população pobre 

apresenta o menor percentual de renda, apenas 12%. Enquanto isso, os 10% 

mais ricos obtiveram, em 2010, 54% do conjunto da renda da cidade. De 
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qualquer forma, quando comparado a 2000, há uma pequena melhoria na 

distribuição, já que no início da década, os 40% mais pobres contavam apenas 

com 10% da renda. Além disso, o trabalho formal teve variação positiva ao 

longo dos dez anos, passando de 46,5%, em 2000, para 56,7%, em 2010. 

No caso das ocupações por setor econômico, tanto em 2000 como em 

2010 os percentuais se mantiveram praticamente os mesmos. A exceção fica 

por conta do Comércio, que apresentou um ganho de 4% na década, saindo de 

12% para 16% no período. Uma outra informação que deve ser considerada 

refere-se ao indicador de desocupação. Em 2000, ao todo eram 13% das 

pessoas economicamente ativas no município estavam nesta condição, valor 

este que regride para 8% de desocupados, em 2010. 

 

Gráfico 38 - Município de Maricá - Participação dos Setores Econômicos no Emprego - 
2000-2010 

 
Fonte: IBGE, Censos Demográficos de 2000 e 2010. 

 

4.5.3.3 Finanças Públicas 
Se o mercado de trabalho em Maricá não apresentou grandes mudanças 

em seus indicadores nos últimos anos, o mesmo não pode ser dito a respeito 

das finanças municipais. Como o município está localizado na Bacia de Santos, 

a prefeitura passou a contar com importantes recursos oriundos da exploração 

de petróleo e gás, principalmente a partir das atividades do Pré-sal. Como 

resultado, em 2015, a cidade arrecadou de R$ 597 milhões de receita corrente, 
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valores que representam um crescimento de 217% em relação a 2010. Por 

outro lado, as despesas também tiveram um crescimento importante, cerca de 

177%, o equivalente a R$ 460 mi, em 2015.  

A relação das receitas municipais com as operações na Bacia de Santos 

fica evidente quando observa-se o peso das transferências dos royalties sobre 

a receita corrente da prefeitura. De acordo com a tabela abaixo, em 2010, os 

royalties representavam 19% do total de receitas do município. Esse 

percentual, em 2015, chega a 46%. Como resultado, as finanças municiais são 

altamente dependentes das transferências, que totalizam 78% da receita 

corrente. 

 

Gráfico 39 - Município de  Maricá - Receitas Municipais por principais fontes - 2010-
2015 

 
Fonte: FINBRA/STN, 2015. 

 
Como ponto positivo, há um crescimento do percentual de investimentos 

próprios da prefeitura sobre as despesas realizadas. Afinal, em 2010, essa 

rubrica representou apenas 5% das despesas, valor bem abaixo dos 22% 

conquistados em 2015. 

Outro fator que ressalta a importância das transferências 

intergovernamentais para as receitas municipais de Maricá, é a baixa 
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capacidade de geração de receitas próprias a partir da tributação local. O IPTU, 

que em 2010 significava 51% da receita tributária, passa para um patamar 

ainda menor, 5,75%, em 2015. O ISS sofre o mesmo processo, deixando os 

20% de 2010, para 5,7% da receita tributária, em 2015. Ainda, o indicador 

receita tributária/receita corrente para o último ano, apresentou um percentual 

de apenas 13%, valor este insuficiente para cobrir o custeio fixo da máquina 

pública. 
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4.6 Município de Paraty 

O município tem uma área total de 925,1 Km2. Parte predominante do 

território municipal possui limitações por conta da legislação ambiental, 

contribuindo para tanto grande área do parque nacional da Bocaina, o parque 

estadual de Paraty-Mirim, a área de preservação ambiental de Cairuçu, a terra 

indígena guarani-araponga e a reserva extrativista da Joatinga. Além disso, 

parte do centro histórico de Paraty é tombado como patrimônio cultural o que, 

por sua vez, limita diversas formas de intervenções urbanísticas. 

A rodovia Rio-Santos, BR-101, atravessa todo o território de Paraty no 

sentido norte-sul, enquanto a rodovia estadual RJ-165 o faz de leste a oeste, 

alcançando a localidade de Cunha, no estado de São Paulo, em trecho 

recentemente pavimentado pelo governo estadual do Rio de Janeiro. 

Em termos político-institucional, a Pesquisa Municipal de 2013 (IBGE, 

2013b) informa que o município iniciou o processo de elaboração da sua 

agenda 21. Contudo, uma série de proposições, inclusive corroboradas pela 

Agenda Ambiental na Administração Pública, proposta pelo Ministério do Meio 

Ambiente,  que prevê formas de enfrentar padrões insustentáveis de produção 

e consumo, não foram implementadas. No entanto, consta que o município 

adota medidas para redução do consumo de água e energia elétrica além de 

outras iniciativas para o consumo sustentável (TCE-RJ, 2015). 

Com a elaboração do Plano Diretor, em 2007, a cidade passou a possuir 

legislação sobre zona e/ou área de interesse social para assentamentos 

habitacionais de população de baixa renda, contudo não dispõe de programas 

habitacionais para realocação da população residente em áreas de risco, por 

exemplo.  

Por fim, a estrutura administrativa municipal contava, em 2013 (IBGE, 

2013b), com 1.989 servidores, o que gera uma média de 50 funcionários por 

mil habitantes, a 52ª maior no estado do Rio de Janeiro. Já a divisão territorial 

é datada de 1960, sendo o município constituído por três distritos: Paraty, 

Paraty-Mirim e Tarituba. 
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Figura 12 - Carta Imagem do Município de Paraty 

  

Fonte: IBGE, Carta do Brasil em Escala 1:250.000, 2016. 
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Gráfico 40 - Painel Demográfico do Município de Paraty 

 
Fonte: IBGE, Censos Demográficos de 1991, 2000 e 2010. 
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4.6.1 Cadeia do Petróleo e Gás no Município de Paraty 

O Município de Paraty não possui nenhuma grande estrutura que atenda 

especificamente a cadeia de petróleo e gás na região da Bacia de Santos. 

Muito por conta de uma série de restrições em termos de legislação ambiental 

e urbana já mencionadas, e que condicionam de forma restrita o uso do solo da 

cidade, limitando em grande medida de atividades industriais e de serviços 

relacionados às demandas da UO-BS.  

Sendo assim, há três dimensões que podem ser destacadas e que estão 

direta ou indiretamente ligadas às operações da UO-BS: primeiro, pela posição 

geográfica da cidade, confrontante aos poços de exploração de óleo e gás, o 

município teve um importante aumento de recursos financeiros com os 

repasses via royalties. Nos últimos anos, essa fonte de receita tornou-se 

central para o equilíbrio das contas da administração local, fato que será 

melhor explorado mais à frente.  

Um segundo ponto, refere-se aos reflexos na economia local por conta do 

acelerado dinamismo regional ocasionado pelas atividades de petróleo e gás 

na Bacia de Santos. Paraty está posicionada no centro de uma região que vem 

vivenciando transformações estruturais em suas cadeias produtivas. Um dos 

impactos perceptíveis é o aumento do mercado de trabalho na cidade, tanto na 

área de comércio como de serviços, além disso, a cidade representa um 

importante refúgio de lazer e turismo, atendendo parte da demanda deste setor 

presente da faixa costeira da BS.  

Por último, e neste caso, mais diretamente ligado às atividades da UO-BS, 

encontra-se a situação das comunidades tradicionais, especialmente do setor 

pesqueiro artesanal. De acordo com os dados do PMTE, somente em 2015, 

551 embarcações de apoio da PETROBRAS navegaram e operaram nas 

águas da Bacia de Santos durante este ano. As atividades ligadas a este 

tráfego variam desde navios aliviadores até embarcações de pequeno porte e 

que transportam insumos de baixo peso. Os dias de navegação contabilizados 
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pelo PMTE na BS representaram aproximadamente 38% deste tipo de 

operação da PETROBRAS em todo o país. 

O impacto real que esse cenário deposita sobre a economia pesqueira de 

Paraty, seja por conta do aumento do tráfego náutico, seja por conta do 

aumento expressivo da área de exclusão, que atualmente ultrapassa 10km2 na 

região, exige uma série de ações no município que o coloca no radar do 

monitoramento socioeconômico da Bacia de Santos. Uma das ações 

mitigadoras estipuladas pelo licenciamento ambiental da UO-BS refere-se ao 

Programa de Educação Ambiental realizado pela empresa em diversos 

municípios da faixa costeira.  

Trata-se de uma iniciativa junto às comunidades tradicionais que: 

 

Visa contribuir com o quadro social de comunidades 
vulneráveis influenciadas pelos empreendimentos marítimos 
de petróleo e gás natural, utilizando metodologia 
participativa e técnicas educativas para empoderar os 
grupos sociais afetados, visando possibilitar a participação 
cidadã qualificada nas arenas de decisão da gestão 
ambiental de sua região52. 
 

Especificamente, em Paraty, o programa destina-se ao apoio da 

organização social dos pescadores e de suas famílias, a partir de ações ligadas 

à participação social e outras formas de geração de renda complementar. Esta 

face social é impulsionada pelas atividades do Projeto de Caracterização 

Socioeconômica da Atividade de Pesca e Aquicultura da Bacia de Santos, que 

realizou o cadastramentos de todos os pescadores do município, barcos e 

produção, e o PMAP contratado pela PETROBRAS, que vem realizando o 

monitoramento da atividade produtiva pesqueira na região da Bacia de Santos, 

desde a contabilização da carga e valor gerado por cada porto ou terminal 

pesqueiro dos municípios costeiros até o acompanhamento da evolução ou 

                                            
52 Vide http://www.comunicabaciadesantos.com.br 
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retração do volume de pescado comercializado e capturado ao longo da orla 

(PMAP, 2015). 

4.6.2 Dimensão Social 

O espírito de amor ao lugar que levou a população de Paraty a votar e lutar 

por sua independência em relação a Angra dos Reis, não foi o suficiente para 

fazê-la suportar a crise econômica e a falta de recursos para sobrevivência. As 

lavouras e os engenhos perderam sua viabilidade, inclusive com a Abolição da 

escravatura, e novas vias de acesso ligando o Rio a São Paulo, fizeram com 

que Paraty perdesse sua importância e atividades que garantiam o sustento 

dos seus habitantes.  

No final do século XIX o êxodo da população foi quase completo e 

restaram na cidade um grupo de “600 velhos, mulheres e crianças”, de tal 

maneira que a cidade permaneceu isolada por décadas (Plano Estratégico do 

Turismo de Paraty, 2002 – SEBRAE/RJ, disponível no site do município de 

Paraty53).  

Assinalar alguns aspectos históricos de Paraty ajuda a compreender, pelo 

menos em parte, algumas carências sociais e o estágio embrionário de 

equipamentos básicos, em um município que hospeda anualmente uma Feira 

Literária Internacional e, cada vez mais, é conhecido no mundo inteiro. 

4.6.2.1 Os Equipamentos Sociais e as Condições de Vida 
O crescimento do número de domicílios não foi acompanhado com o 

desenvolvimento de um sistema de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário adequados de rede geral, restando o recurso da fossa séptica e 

outros tipos de escoadouro, para a maior parte dos domicílios. Em 2014, foi 

firmada uma parceria Público/Privada entre a Prefeitura, o Governo do Estado, 

a Eletrobras Eletronuclear e a empresa vencedora de concorrência, para 

construção de redes de tratamento de água e esgoto.  

                                            
53  Vide http://www.pmparaty.rj.gov.br/page/historia.aspx 
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Gráfico 41 - Município de Paraty - Domicílio por tipo de Instalação Sanitária - 1991-
2010 

 
Fonte: IBGE, Censos Demográficos de 1991, 2000 e 2010. 

 

Segundo as previsões feitas à época do início das obras, o projeto 

completo estaria concluído em quatro anos, mas antes disso já em 2016 

haveria parte do abastecimento d’água e esgoto em funcionamento, para 

atendimento à população54. Em fevereiro de 2016, foi lançada a coleta seletiva 

em alguns bairros, com o apoio da população e de outras entidades, 

pretendendo-se, gradativamente, alcançar todos os bairros até o final do ano. 

Não obstante as dificuldades no saneamento a mortalidade no município se 

mantém em níveis baixos: 

 

 

 

                                            
54 Vide http://www.saneamentobasico.com.br/portal/index.php/geral/paraty-recebe-obras-de-

saneamento-basico/ 
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Gráfico 42 - Município de Paraty - Mortalidade por Faixa Etária - 1996-2014 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do DATASUS. 

 

É bem verdade que a população residente é pequena, mas a mortalidade 

se apresenta com indicadores mais elevados na população mais idosa, com 

uma nítida redução da mortalidade infantil no período considerado. Já os 

equipamentos de saúde são bem reduzidos. 

Tabela 18 - Município de Paraty- Unidades de Saúde - 2005-2015 

UNIDADES 2005 2010 2015 
Unidade Básica de Saúde 16 9 8 
Clínica Especializada 3 2 4 
Consultório 2 2 5 
Hospital Geral 1 1 1 
Hospital Especializado  0 0 0 
Policlínica 0 0 0 
Posto de Saúde 1 0 0 
Serviço de Apoio 0 1 2 
Vigilância de Saúde 1 1 1 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do DATASUS. 

 

Chama atenção, em primeiro lugar, que um município com forte movimento 

de turismo tenha apresentado redução no número de Unidades Básicas de  

Saúde e não disponha de uma Policlínica ou Hospital Especializado. Resta ao 

Hospital Geral  e alguma Clínicas Especializadas fornecerem os serviços de 

saúde necessários. 
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É provável que o conjunto de carências do município justifique o IDHM 

apenas Médio, apesar da evolução positiva a partir de 1991. Em 1991, o índice 

era de 0,491, ou seja, Muito Baixo; em 2000, com 0,583, passou à condição de 

Baixo. Em 2010, com 0,693, situa-se no patamar superior do nível Médio. 

Os indicadores referentes à educação apresentam-se mais animadores. As 

taxas de analfabetismo, em franco decréscimo como se vê no quadro abaixo: 

Reduzir o analfabetismo de um índice de 20% para 7,8%, em pouco menos de 

20 anos, é uma marca expressiva. 

 

Tabela 19 - Município de Paraty - Número de Escolas e Matrículas por Tipo de 
Instituição e Nível de Ensino - 2005-2009-2015. 

Estabelecimento Por 
tipo e nível 

2005 2009 2015 
Nº de 

escolas 
Nº de 

matrícu
las 

Nº de 
escolas 

Nº de 
matrícu

las 

Nº de 
escolas 

Nº de 
matrícu

las 
Ensino Pré- Escolar 20 1.275 20 1.023 21 1.070 

Público 12 876 12 683 12 673 

Privado 8 399 8 340 9 397 

Ensino Fundamental 41 7.405 44 7.905 42 6.846 

Público 33 6.538 36 6.916 32 5.285 

Privado 8 867 8 989 10 1.561 

Ensino Médio 6 1.425 8 1.374 8 1.444 

Público 3 1.318 3 1.225 3 1.139 

Privado 3 107 5 149 5 305 

Fonte: Elaboração própria com base em INEP, Censos Educacionais de 2005, 2009 e 
2015. 

A primeira impressão que o quadro acima nos remete é a de uma razoável 

estabilidade no número de estabelecimentos e discreto aumento no número de 

matrículas com algumas poucas exceções. Ainda assim, fica claro o destaque 

e crescimento das matrículas nos estabelecimentos privados, principalmente 

no nível médio. Ainda na área educacional, impossível não assinalar a 

participação da OSCIP Casa Azul, organizadora das FLIPs, no sentido de 

apoiar o setor educacional e cultural do município. Participando e incentivando 

campanhas como a de sustentabilidade e reciclagem do lixo, a entidade 
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também está presente em eventos culturais que preservem e divulguem o 

patrimônio histórico de Paraty. 

A questão da segurança não tem muita referência nas notícias do 

município. Isto não significa, no entanto, que não existam problemas dessa 

ordem e que, por ocasião das FLIPs, quando o fluxo de turistas é muito 

elevado, o município não conte com o apoio de forças policiais do Rio de 

Janeiro. As referências, ainda assim, são escassas e o município não conta 

com sistemas especiais além da Guarda Municipal e de Trânsito. Uma 

pesquisa na publicação “Mapa da Violência, Edição de 2016”55, coloca Paraty 

na 48º posição entre os municípios brasileiros, com mais de 10.000 habitantes, 

com maiores taxas médias (por 100 mil habitantes) de homicídios com armas 

de fogo (HAF), entre 2012 e 2014. O município teve 23 homicídios em 2012, 24 

em 2013 e 25 em 2014, segundo dados preliminares, o que resulta em taxa 

média de 60,9 homicídios por 100 mil habitantes. Note-se que há um 

crescimento na série de anos e que, além de Paraty, só Cabo Frio (55º 

posição, taxa média 59,0) e Mangaratiba (111º posição, taxa média 48,5) 

figuram na relação da publicação. 

4.6.3 Dimensão Econômica 

O município de Paraty apresentou um PIB com um comportamento de forte 

incremento em termos de valores nos últimos anos. Inclusive, contribuindo em 

maior escala para a região costeira da Baía da Ilha Grande. Em 2010, o 

município representava 12,5% do PIB regional. No entanto, esse percentual 

chegou a 34%, em 2013, gerando um maior equilíbrio interno na região. Em 

dados absolutos, esse crescimento significou um PIB de R$3,5 bi, em 2013, 

contra apenas R$ 814 milhões, em 2010, um crescimento real de 287%. 

No que tange a termos per capita, ocorreu o maior salto entre os 

municípios fluminenses que pertencem à Bacia de Santos. Afinal, em 2010, o 

PIB per capita era de R$21,7 mil por habitantes, valores que obtiveram um 
                                            
55  http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2016/Mapa2016_armas_web.pdf 



 

 

Sistema de Indicadores Socioambientais no Âmbito 

da Unidade de Operação, Exploração e Produção de 

Petróleo e Gás da Bacia de Santos 

Caracterização dos 

Municípios 

Pág. 

201 / 333 

 

  

 
Claudio A. G. Egler 

Coordenador da Equipe 
Relatório 

BR_03 

Revisão 03 

04/2017 

 

ganho de 269%, ou seja, representando aproximadamente 80 mil reais por 

habitantes, em 2013. 

Em relação aos setores da economia, o setor da Indústria foi aquele com o 

maior valor adicionado, R$1,8 bi, em 2013, acima do setor de Serviço, que 

contou com 942 milhões no mesmo ano. Esse fato se dá mais por conta dos 

repasses de royalties à cidade, e menos pela capacidade produtiva do 

município. Já o setor da Administração respondeu por 275 milhões, em 2013, e 

o da Agricultura por R$21 milhões. 

4.6.3.1 Emprego 
A cidade de Paraty é o menor município entre os demais considerados na 

análise econômica da Bacia de Santos. Tanto em termos de população como 

no que tange ao tamanho do mercado de trabalho, estabelecido na relação 

admissões/desligamentos. Até por conta de suas características econômicas, 

Paraty contou com um saldo positivo na criação de novos postos de trabalho 

nos últimos anos. O melhor ano da série histórica considerada neste 

documento foi 2011, obtendo um saldo de 289 empregos. 

 

Gráfico 43 - Município de Paraty - Saldo Admissão/Desligamentos - 2010-2015 

 

Fonte: MTE, RAIS/CAGED, 2015. 
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Em relação à variação das admissões a cada ano, o município apresenta 

uma inversão na geração de novas vagas a partir de 2015, quando sofreu um 

decréscimo de 10,3% em relação a 2014. Contudo, em 2016, a variação foi 

ainda menor, com uma perda percentual de 36,4% no confronto com o ano 

anterior. Na verdade, esse comportamento praticamente reproduz o que vem 

ocorrendo em toda a Bacia de Santos, demonstrando a relação direta da 

economia da cidade com o contexto econômico regional. 

 

4.6.3.2 Trabalho e Renda 
Pode-se considerar que em termos de renda, ocorreu na última década 

uma desconcentração no município. Afinal, os 10% mais ricos, que em 2010 

detinham 64% da renda da cidade, passaram 10 anos depois a contar com 

57% da renda, ou seja, uma perda de 7 pontos percentuais. A maior redução 

entre os municípios do estado do Rio de Janeiro inseridos na análise deste 

relatório. No caso dos 40% mais pobres, a renda que representava 9%, em 

2000, teve um ganho para 11,6%, em 2010. 

Como para 80% da população da cidade o trabalho é a principal fonte de 

renda familiar, a variação positiva da formalização do emprego foi importante 

elementos que auxiliou na distribuição de renda no município.  Em 2000, Paraty 

contava com apenas 46% de empregos formais, o menor percentual da região. 

Em 2010, esse valor sobe a 51%, porém, mantendo-se entre os piores 

indicadores quando comparado aos demais munícipios. 
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Gráfico 44 - Município de Paraty - Participação dos Setores Econômicos no Emprego - 
2000-2010 

  
Fonte: IBGE, Censos Demográficos de 2000 e 2010. 

 
Um dado interessante é que Paraty, considerado uma cidade turística, 

possuía em 2010, 9% de pessoas ocupados no setor Agropecuário e 4% de 

ocupação no setor da Indústria de Transformação. Além disso, o setor de 

Construção representa 11% do mercado formal de trabalho. Os setores de 

Serviço e Comércio são os que mais contratam, apresentando percentual de 

57% e 14%, respectivamente. 

4.6.3.3 Finanças Públicas 
Conforme mencionado, Paraty foi o município que teve a menor 

arrecadação na região do setor costeiro da Baía de Ilha Grande, com uma 

receita corrente de R$ 199 milhões, em 2015, ou seja, um crescimento de 51%, 

quando parado aos R$ 132 milhões de receita corrente, arrecadados em 2010. 

No caso das despesas, o crescimento foi de 62%, com uma despesa realizada 

de R$ 197 milhões de reais, em 2015.  

Neste caso, mesmo apresentando um orçamento superavitário, a prefeitura 

é altamente dependente das transferências intergovernamentais. Ao todo, esse 

tipo de repasse representou 80% da receita corrente, em 2015. Novamente o 

maior percentual da região. A receita tributária correspondeu apenas a 28% do 

custeio fixo da máquina administrativa, o que deixa a cidade com uma baixa 

autonomia financeira. Observado os indicadores fiscais na tabela abaixo, os 

royalties representaram, em 2015, 32% da receita do município, destacando 
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sua importância no orçamento da prefeitura. Além disso, foram gastos com 

investimentos 13% das despesas no último ano, porém, percentual inferior aos 

32% de 2010. 

Gráfico 45 - Município de Paraty - Receitas Municipais por principais fontes - 2010-
2015 

 
Fonte: FINBRA/STN, 2015. 

 
 

O IPTU, quando considerados os valores de 2015, tem peso quase 

inexpressivo no orçamento municipal. O imposto representou apenas 4% da 

receita da receita tributária, bem abaixo dos 27% de 2010. O ISS, oriundo do 

setor de Serviços, também teve perda de rendimento, passando de 37% da 

receita tributária, em 2010, para 8%, em 2015.  

4.7 Município de Santos 

O Município de Santos, por ser sede regional, possui fortes articulações e 

relações econômicas com toda a Baixada Santista, com outras regiões do 

Estado de São Paulo, do Brasil e com o mercado internacional. Por conta do 

Porto de Santos, a cidade vivenciou um importante ciclo de desenvolvimento 

com a abertura da Rodovia Anchieta (SP-150) realizada na década de 1940, 

interligando o litoral à Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) e ao 

processo de industrialização de Cubatão.  
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Ocorre que o processo acelerado de urbanização decorrente do 

crescimento econômico da região de Santos, foi marcado pelo surgimento de 

uma periferia baseada na produção de assentamentos precários, muitas vezes 

irregulares do ponto de vista fundiário. Essa imbricação entre crescimento da 

base econômica e urbanização precária estruturou grande parte dos territórios 

da principal cidade portuária da Baixada Santista. 

No caso da Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS), os acessos 

rodoviários que chegam ao Porto de Santos também promovem fortes ligações 

da Baixada com diferentes regiões do planalto e do litoral paulistas. As já 

mencionadas Rodovias Anchieta (SP-150) e Imigrantes (SP-160) ligam o 

Planalto Paulista com a Baixada Santista. Milhares de moradores dessa parte 

do litoral se dirigem à RMSP para trabalhar e estudar diariamente. A Rodovia 

Manoel Hyppolito Rego (SP-055) faz a conexão entre Santos e o Litoral Norte. 

Nos meses de verão muitos turistas vindos de outras metrópoles paulista ou 

dos municípios do interior usam essa Rodovia para chegar ao Litoral Norte 

passando pela Baixada Santista. 

Já a partir do final da década de 1990, ocorreram projetos de revitalização 

da área central da cidade, reconhecida como Centro Histórico. Foram 

oferecidos incentivos fiscais às empresas em troca de restaurações de prédios 

depredados, o que melhorou consideravelmente seu aspecto e trouxe 

empresas para a região. Programações culturais e artísticas atraíram 

restaurantes e clubes, como a reativação do Teatro Coliseu Santista e a 

implantação do Bonde Turístico. Estas intervenções reverteram o quadro de 

decréscimo da atividade turística, sendo que no fim desta década 1990 e 

começo da década seguinte, Santos foi considerada a cidade mais visitada por 

turistas estrangeiros no litoral paulista. 

Em termos político-institucional, a prefeitura possuía, em 2013, uma 

estrutura com 13.129 servidores na administração direta e 2.344 na 

administração indireta. O Plano Diretor da Cidade foi elaborado também em 

2013, onde constam 67 bairros, organizados em cinco regiões: Orla Marítima, 

Área Central e Portuária, Morros, Zona Noroeste e Área Continental. 
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Figura 13 - Carta Imagem do Município de Santos 

 

Fonte: IBGE, Carta do Brasil em Escala 1:250.000, 2016. 
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Gráfico 46 - Painel Demográfico do município de Santos 

 
Fonte: IBGE, Censos Demográficos de 1991, 2000 e 2010. 
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4.7.1 Cadeia do Petróleo e Gás no Município de Santos 

O município de Santos possui um dos portos mais importantes do país. 

Antes mesmo do início das operações da Bacia de Santos, a cidade 

representava a principal porta de entrada e saída do Brasil para o mercado 

internacional de commodities. Contudo, o papel do Porto no âmbito geral da 

cadeia produtiva de Petróleo e Gás, mesmo posicionado estrategicamente no 

setor costeiro da Baixada Santista, ainda é algo incerto em relação a sua 

participação no conjunto das operações da UO-BS. Além da centralidade do 

Terminal Portuário do Rio de Janeiro, há outras opções para apoio de 

suprimentos e logística em geral na região, condição esta inclusive corroborada 

pelos dados da PETROBRAS disponibilizados pelo Relatório do Projeto de 

Monitoramento Socioeconômico 2015 e 2016 (PETROBRAS, 2015; 2016). 

O número de barcos fundeados e atracados no Porto de Santos, em 2014, 

foi de 39 e 28, respectivamente, valores inferiores aos terminais vizinhos de 

São Sebastião e Angra dos Reis (PETROBRAS, 2016). No caso da 

movimentação de carga, Santos também contribuiu pouco, atendendo uma 

pequena parte do envio de equipamentos à Plataforma de Mexilhão, em 2014.  

Por outro lado, quando observados os dados relativos a fornecedores e 

faturamentos na aquisição de insumos, bens e serviços, até mesmo por conta 

da dinâmica econômica do município, Santos tem um aumento gradativo de 

seu peso e importância na cadeia. Em 2015 foram pagos pela PETROBRAS 

R$814.351,14 em fornecimento de bens e serviços, contudo, somados os anos 

de 2012 a 2015, este montante chega aproximadamente a R$13,5 milhões em 

faturamento com fornecedores. De acordo com o PMS 2015, na grande família 

de serviços, Santos contribuiu para as atividades vinculadas as FPSOs e a 

parte de manutenção de equipamentos, com valores aproximados de R$1,1 

bilhões nos últimos anos. O município é o segundo em termos de fornecedores 

cadastrados pelo sistema PETROBRAS com sede na Bacia de Santos, ao todo 

07 empresas. 
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Outro ponto importante tem a ver com a mão-de-obra efetiva e contratada 

pela PETROBRAS pra atuar nas operações da UO-BS. Se o Porto de Santos, 

na prática, não tem o mesmo peso do que outros terminais no atendimento à 

Bacia, o município é responsável em grande parte por absorver os 

trabalhadores da empresa na região. Os dados do PMS 2015 apontam que do 

total de contratados em 2015, 4.289 funcionários, 30% tem como residência a 

cidade. No caso do total de efetivos da PETROBRAS, 1.100 trabalhadores em 

2015, 56% residem no município. 

O perfil do funcionário da PETROBRAS, contratado ou não, atende por um 

corpo técnico qualificado em sua maioria, seja a nível técnico-industrial, seja a 

nível superior. Esse fato funciona como fonte de pressão sobre o mercado 

imobiliário da cidade, pois em sua maioria, tratam-se de profissionais de classe 

média, o que exige um padrão de moradia que inflaciona o setor habitacional 

local. Sabendo que Santos já enfrenta um processo de valorização do seu já 

limitado e restrito espaço urbano, um possível impacto desta condição seria a 

transformação do município mais como um centro econômico e destinado ao 

trabalho e menos à moradia, o que elava em muito o custo imobiliário nas 

partes centrais da cidade. Neste caso, outro reflexo seria a intensificação do 

espraiamento da população santista pelos municípios vizinhos, potencializando 

a lógica do movimento pendular e aumentando os problemas de trânsito já 

correntes na região da Baixada Santista. 

4.7.2 Dimensão Social 

O município de Santos no litoral paulista sempre foi conhecido e 

reconhecido pela condição de cidade portuária. O porto, inaugurado em 1892, 

e toda a atividade econômica a ele relacionada, justificaram o desenvolvimento 

do município. A ele estão ligadas as mais importantes fases da economia 

brasileira e paulista, desde a economia açucareira até a cafeeira e, 

posteriormente, a industrial. 

Mas o município de Santos também é conhecido pela riqueza de recursos 

naturais e seu litoral permitiu o desenvolvimento de importante atividade 
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turística. Esse conjunto de aspectos embasou o desenvolvimento do município 

de tal forma que ele lidera a Região Metropolitana da Baixada Santista-RMBS, 

destaque no cenário da economia paulista e, conforme tratado anteriormente, 

nos setores costeiros do trecho paulista da Bacia de Santos. 

4.7.2.1 Os Equipamentos Sociais e as Condições de Vida 
Ainda que se coloque em destacado 5º lugar no ranking de qualidade de 

vida dos municípios brasileiros, Santos ainda tem problemas decorrentes de 

sua condição de município inteiramente urbano - 99,93% da população em 

2016. As pesquisas do IBGE sobre aglomerados subnormais56, em 2010, 

apontam uma realidade precária das condições de moradia de parte da 

população do município. Do conjunto de habitantes (419.400), 9% residia em 

aglomerados subnormais, os quais correspondiam a cerca de 7,4% do total de 

domicílios. A evolução de 1991 a 2000, demonstrou significativo crescimento 

desse tipo de habitação, pelo que a população fica mais exposta a doenças. 

De acordo com o Índice Paulista de Responsabilidade Social-IPRS57 o 

município, desde 2010, integra o Grupo 1, o de melhor desempenho dos 

componentes nas três dimensões. O desempenho deste indicador vem 

confirmar aquele do IDHM: em 1991, foi de 0,689, considerado Médio; em 

2000, subiu para 0,785, um nível Alto. Em 2010, com o índice em 0,840, 

Santos atinge a faixa de Muito Alto. 

Ainda assim, deve-se considerar que a urbanização acelerada do município 

deixou sequelas como a especulação imobiliária, elevadas taxas de homicídios 
                                            

56 Vide 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/aglomerados_subnormais/aglom

erados_subnormais_tab_brasil_zip.shtm 
57 O IPRS é composto de 3 dimensões: Riqueza, Longevidade e Escolaridade. A combinação 

dos três indicadores entre alto, médio e baixo nível divide os municípios em três grupos. O 

Grupo 1, os de melhor desempenho nos componentes. O Grupo 2, de médio desempenho e o 

Grupo 3 os de menor nível. Para mais detalhes ver: http://indices-

ilp.al.sp.gov.br/view/pdf/iprs/metodologia.pdf 
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e um aumento do número de carros nas ruas que torna o trânsito caótico, 

mormente em horários de pico. Mas é evidente o esforço da cidade para 

oferecer melhores condições de vida à sua população e igualmente 

desenvolver, da melhor forma possível sua atividade turística. Os números 

referentes aos tipos de instalações sanitárias e o quanto representam no 

conjunto dos domicílios de Santos é bastante importante. 

Note-se a trajetória no sentido de incluir o maior número de domicílios na 

Rede Geral, aproximando-se do total deles. Ainda assim, não obstante essa 

direção positiva, o recurso da fossa séptica ainda tem uma pequena elevação 

de 2000 a 2010, podendo estar relacionado ao problema dos aglomerados 

subnormais acima referidos. Apesar dos números positivos do saneamento, o 

quadro das mortes por faixa de idade apresenta outra situação. 

 

Gráfico 47 - Município de Santos - Domicílio por tipo de Instalação Sanitária - 1991-
2010 

 
Fonte: IBGE, Censos Demográficos de 1991, 2000 e 2010. 

 
A mortalidade, na faixa abaixo de 1 ano de idade, apresenta níveis bem 

elevados, ainda que se considere que a população de Santos não é pequena. 
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Veja-se por exemplo, que em 2000, aquele número correspondia a 0,06 da 

população do município e que só a partir de então entra em rota nitidamente 

descendente. 

 

Gráfico 48 - Município de Santos - Mortalidade por Faixa Etária - 1996-2014 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do DATASUS. 

 

Por outro lado, os números de unidades de saúde não parecem ainda 

indicar um real suporte de saúde para a população. Em 2005, existiam 03 

Postos de Saúde, passando a nenhum, em 2010; o Serviço de Apoio, no 

entanto, saiu de 56, em 2005, para 70 unidades dez anos depois. São 12 os 

Hospitais Gerais de atendimento à população como um todo, mas os 

Consultórios, naturalmente destinados ao atendimento particular, alcança, em 

2015, 1.058 unidades. Entende-se que seria necessário um exame mais 

detalhado e algum trabalho de campo para entender a organização e 

distribuição de serviços por tipo entre as diversas unidades, de maneira a 

prestar atendimento e aproveitar as especialidades de cada uma delas. 

Cabe ainda mencionar uma condição específica do município referente a 

um número significativo de casos de AIDs, que podem inclusive estar 

relacionados com a condição portuária do município, com população flutuante. 

A trajetória de crescimento da doença iniciada no início do século, foi objeto de 

divulgação, ainda mais porque chegou a registrar 332 casos em 2005. A partir 
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de 2010 inicia-se uma curva descendente, de tal forma que, em 2015 foram 

identificados 65 casos58. 

A Prefeitura de Santos mantém uma atenção ao problema e realiza intenso 

trabalho de prevenção59.  Da mesma forma a questão da dengue vem 

preocupando as autoridades da área de saúde do município, dado o aumento 

de mais de 200% dos casos ocorridos no ano de 2015 na Baixada Santista 

como um todo. 

 

Tabela 20 - Município de Santos - Unidades de Saúde - 2005-2015 
UNIDADES 2005 2010 2015 

Unidade Básica de Saúde 21 32 33 
Clínica Especializada 80 136 165 
Consultório 542 979 1.058 
Hospital Geral 11 11 12 
Hospital Especializado  2 2 2 
Policlínica 7 6 5 
Posto de Saúde 3 1 0 
Serviço de Apoio 56 64 70 
Vigilância de Saúde 4 2 0 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do DATASUS. 

 

Conforme mencionado anteriormente, o município se destaca 

positivamente pelo nível de escolaridade e os números da tabela abaixo vêm 

confirmar isso. A taxa de analfabetismo a partir de 1991 decresce rapidamente 

de 5,0 para 2,2% em 2010.  

O quadro referente às matrículas e escolas do município em 2005, 2009 e 

2015 apresenta um mesmo padrão que não sofre alterações significativas. O 

nível Pré-escolar é o que talvez confirme menos essa afirmativa. Há uma clara 

tendência de queda no número de escolas e matrículas, mas são as escolas 

particulares as que mais perdem unidades, ainda que representem mais que o 

                                            
58 Vide http://svs.aids.gov.br/aids/ 
59  Vide http://www.santos.sp.gov.br/?q=aprefeitura/secretaria/saude/politica-anti-hiv 
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triplo das escolas públicas. Além disso o volume de matrículas por escola 

privada é bem menor, considerando que têm muito mais unidades. 

Já no Ensino Fundamental e Médio há menos desequilíbrio entre unidades 

públicas e privadas, quanto ao volume de matrículas entre os vários anos, 

ainda que a tendência de queda seja evidente no número de estabelecimentos 

e matrículas. Cabe destacar, por fim, o decréscimo significativo no número de 

estabelecimentos e de matrículas do nível Fundamental para o nível Médio. 

Uma tal diminuição pode indicar um menor estímulo à população jovem para 

prosseguir os estudos e buscar o Ensino Superior. 

 

Tabela 21 - Município de Santos - Número de Escolas e Matrículas por Tipo de 
Instituição e Nível de Ensino - 2005-2009-2015. 

Estabelecimento 
Por tipo e nível 

2005 2009 2015 
Nº de 

escolas 
Nº de 

matrícu
las 

Nº de 
escolas 

Nº de 
matrícu

las 

Nº de 
escolas 

Nº de 
matrícu

las 
Ensino Pré-Escolar 190 15.153 179 11.183 157 8.490 

Público 28 7.364 30 5.503 30 3.784 

Privado 162 7.789 149 5.680 127 4.706 

Ensino Fundamental 148 47.890 150 48.561 147 43.163 

Público 56 31.276 62 30.565 61 24.954 

Privado 92 16.614 88 17.996 86 18.209 

Ensino Médio 67 17.844 70 15.472 66 14.441 

Público 25 12.372 24 10.177 25 9.262 

Privado 42 5.472 46 5.295 41 5.179 

Fonte: Elaboração própria com base em INEP, Censos Educacionais de 2005, 2009 e 
2015. 

Resta referir à questão da segurança. Ainda que persistam problemas de 

furtos e agressões, há uma evidente preocupação da Prefeitura com o setor, 

tendo aumentado em cerca de 44% os investimentos nos últimos quatro anos. 

A Secretaria de Segurança atua em conjunto com a Guarda Municipal e a 

Defesa Civil e com instituições voltadas ao apoio aos setores mais frágeis da 

comunidade60.  

                                            
60 Vide http://www.santos.sp.gov.br/?q=aprefeitura/secretaria/seguranca/defesa-civil 
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4.7.3 Dimensão Econômica 

A cidade de Santos, em 2010, gerou um PIB de R$13,3 bilhões. Números 

superados em 2013, cujo valor absoluto foi de R$19 bilhões de reais, o que na 

prática corresponde por um crescimento de 44,7% em três anos. Em termos 

regionais, Santos era responsável, em 2010, por 36% da economia do setor 

costeiro da Baixada Santista, o que mostra uma menor concentração na 

relação núcleo/região, quando comparado a capital Rio de Janeiro. Em 2013, 

porém, o peso da economia da cidade tem um pequeno ganho, chegando a 

40% do PIB regional. 

No caso do PIB per capita, em 2010, a proporção era de R$ 31 mil reais 

por habitantes, valor este superado em 2013, alcançando R$ 44,5 mil 

reais/habitantes. Essa mudança significou um crescimento percentual de 40% 

no município. 

Por fim, o setor de maior tamanho foi o de Serviços, com R$ 12,7 bilhões 

produzidos em 2013, ou então, 67% do PIB total do município. O setor da 

Indústria vem bem abaixo, com R$ 1,6 bilhão, menor inclusive que a 

Administração Pública, com uma produção de R$ 1,89 bilhão neste mesmo 

ano. O setor da Agricultura foi o que menos representou em dados brutos, com 

apenas R$ 2,2 milhões de reais alavancados em 2013. 

4.7.3.1 Emprego 
O município de Santos, entre todos os analisados neste relatório, foi o que 

obteve o maior saldo negativo na relação Admissões/Desligamentos em 2016. 

Ao todo foram -5.930 empregos formais neste ano, valor menor que o 

contabilizado em 2015, -9.112 empregos. Realidade contrária aos anos de 

2010 e 2011, este último apresentando um saldo positivo de 13.271 empregos. 
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Gráfico 49 - Município de Santos - Saldo Admissão/Desligamentos - 2010-2015 

 

Fonte: MTE, RAIS/CAGED, 2015. 
 

As variações nos números de novas admissões também deixam evidente a 

perda de dinamismo econômico do mercado de trabalho na cidade de Santos. 

Contudo, vale assinalar que os percentuais vêm se mantendo negativos pelo 

menos desde 2012/2013. Se em 2016 há uma redução de - 37,6%, essa perda 

iniciou em 2013, quando a redução foi de -4,5%. Sendo assim, é fundamental 

observar esse fenômeno, compreender sua relação com o contexto econômico 

mais amplo, tanto da região da Bacia de Santos como do país. 

4.7.3.2 Trabalho e Renda 
Em termos de renda, os dados do IBGE para a última década indicam a 

manutenção da desigualdade e a concentração de renda na população do 

município. Na verdade, o percentual de renda dos 10% mais ricos teve um 

pequeno crescimento entre os anos 2000 e 2010. No primeiro censo, os Ricos 

possuíam 57% do total da renda, passando para 59,7% na década seguinte. 

No caso da população pobre, os indicadores mantiveram o padrão, com uma 

renda de 10% ao longo desses 10 anos. Da mesma forma, os números não 

indicam grades mudanças em relação à condição do trabalhador no mercado. 

O trabalho, em 2000, é a principal fonte de renda para 69% da população, valor 



 

 

Sistema de Indicadores Socioambientais no Âmbito 

da Unidade de Operação, Exploração e Produção de 

Petróleo e Gás da Bacia de Santos 

Caracterização dos 

Municípios 

Pág. 

217 / 333 

 

  

 
Claudio A. G. Egler 

Coordenador da Equipe 
Relatório 

BR_03 

Revisão 03 

04/2017 

 

este maior do que na década seguinte, 65%. Dado positivo é o aumento da 

formalização, que em 2000 era de 69%, passando para 75%, em 2010. 

Gráfico 50 - Município de Santos - Participação dos Setores Econômicos no Emprego - 
2000-2010 

  
Fonte: IBGE, Censos Demográficos de 2000 e 2010. 

 
 

Entre os setores da economia, o maior percentual de ocupações em 

empregos formais está no setor Serviços, com 64% dos trabalhadores atuando 

nessa área.  Há ainda uma pequena redução da indústria de transformação, 

passando de 8%, em 2000, para 7%, em 2010. Outra observação importante 

refere-se ao grau de desocupação. Em 2000 havia 15% de pessoas sem 

emprego formal em Santos. Esse número cai para 8% em 2010. 

4.7.3.3 Finanças Públicas 
O município de Santos viu sua receita corrente crescer 51,5% em cinco 

anos, saltando de R$ 1,28 bilhão, em 2010, para R$ 1,9 bilhão, em 2015. 

Porém, as despesas realizadas também obtiveram um ganho similar de 46,9%, 

alcançando gastos de R$ 1,73 bilhão, em 2010. Importante indicador para 

avaliar o tamanho e a qualidade do orçamento municipal é a relação entre 

Receita Corrente/Despesa Realizada (R/D). Nesse caso, ela se manteve 

positiva nos últimos anos, em 2010, a relação R/D foi de 1,09 em 2010 e 

passando a 1,12, em 2015. Além disso, o incremento da receita tributária é 

fundamental para o equilíbrio fiscal da prefeitura.  

A cidade de Santos apresentou, em 2010, um percentual de receita 

tributária de 41% sobre a Receita Corrente. Em 2015, esse valor salta para 
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51% da receita, permitindo maios capacidade de gestão dos gastos públicos e, 

consequentemente, mais disponibilidade de recursos para elaboração de 

políticas e investimentos. 

 

Gráfico 51 - Município de Santos - Receitas Municipais por principais fontes - 2010-
2015 

 
Fonte: FINBRA/STN, 2015. 

 
Essa condição da prefeitura fica evidente quando analisados os 

indicadores referentes ao custeio da máquina e aos investimentos. A relação 

receita tributária e Custeio Fixo teve uma melhora no período considerado, 

passando de 0,86, em 2010, para 0,94, em 2015. Ou seja, quase garantido ao 

município o pagamento de suas despesas apenas com receitas próprias. 

Inclusive, indicando uma queda no peso das transferências constitucionais, que 

recuaram de 44% para 40%, no último ano. Da mesma maneira, há um 

aumento do percentual de investimentos sobre as despesas realizadas, sendo 

que em 2010 esse valor representava 4,4% e, em 2015, chegou a 8,64%.  

O resultado, em parte, da boa relação Receita/Despesa está relacionado a 

capacidade de gerar receitas da prefeitura. Em 2010, o IPTU representava 

32,7% da receita tributária da cidade, mantendo esse resultado em 2015, 33%. 

O ISS também permaneceu nos mesmos patamares, variando de 46% para 

44,5%, neste ano. No caso do ICMS, ocorreu um crescimento de 4,46% no 
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último ano, representando em termos absolutos R$ 333 milhões de receita da 

prefeitura, em 2015.  

4.8 Município de Caraguatatuba 

O Município de Caraguatatuba situa-se no Litoral Norte do Estado de São 

Paulo, entre o Oceano Atlântico e a Serra do Mar, onde nascem os principais 

rios que deságuam em seu litoral e onde se situa o Parque Estadual da Serra 

do Mar. Para quem vem do Vale do Paraíba, chega-se ao Litoral Norte pela 

Rodovia Tamoios (SP-099), que liga o Município de Caraguatatuba a São José 

dos Campos, e pela Rodovia Osvaldo Cruz (SP-125), que liga Taubaté a 

Ubatuba. Outra entrada regional para o Litoral Norte encontra-se na divisa com 

o Estado do Rio de Janeiro, na altura de Paraty. Essa entrada ocorre pela 

Rodovia Rio-Santos (BR-101) que segue para a Baixada Santista com o nome 

de Rodovia Dr. Manoel Hippólyto Rego (SP-055). 

Em comparação com a Baixada Santista, o Litoral Norte possui 

configuração urbana e base econômica distinta. As áreas urbanas do Litoral 

Norte são menos consolidadas e apresentam mais descontinuidades e 

fragmentações do que as da Baixada Santista.  

Os principais focos econômicos do Litoral Norte estão em São Sebastião e 

Caraguatatuba. São Sebastião se destaca por ter um porto de importância 

nacional junto ao qual se localiza o Terminal Marítimo Almirante Barroso 

(TEBAR) da Petrobras, responsável pela movimentação de mais de 60% do 

petróleo nas Regiões Centro-Oeste e Sudeste. Caraguatatuba ganha 

proeminência com início das operações da unidade de Tratamento de Gás 

(UTGCA), também da Petrobras, que processa o gás natural extraído do 

Campo de Mexilhão e adjacências. 

O Litoral Norte, como boa parte do litoral paulista, é um importante 

balneário cujo turismo baseia-se largamente nas residências de veraneio, 

também conhecidas como “segunda residência”. É um destino turístico 

nacionalmente conhecido pelas suas praias e belezas naturais, pela prática de 

esportes náuticos, por sua grande importância ambiental, pela presença de 
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populações tradicionais e pescadores artesanais, pelos grandes equipamentos 

logísticos, pelas casas de veraneio localizadas junto à orla marítima e pelos 

diferentes tipos de núcleos urbanos ocupados com as moradias dos grupos 

sociais de baixa, média e alta renda.  

Em termos político-institucional, a prefeitura do município possuía em 2013, 

4.577 servidores na administração direta e 74 na indireta. A cidade é dividida 

em dois distritos: Caraguatatuba e Porto Novo. Por fim, o Plano Diretor 

Municipal foi estabelecido em 2011. 
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Figura 14 - Carta Imagem do Município de Caraguatatuba 

 

Fonte: IBGE, Carta do Brasil em Escala 1:250.000, 2016. 
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Gráfico 52 - Painel Demográfico do Município de Caraguatatuba 

 
Fonte: IBGE, Censos Demográficos de 1991, 2000 e 2010. 
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4.8.1 Cadeia de Petróleo e Gás no município de Caraguatatuba 

O município avança nas atividades operacionais na UO-BS a partir da 

inauguração da Unidade de Tratamento de Gás Monteiro Lobato (UTGCA), em 

2011. A unidade recebe gás oriundo da plataforma de Mexilhão, que por sua 

vez está conectada a outras que operam em poços do pré-sal61.  

O gás natural é bombeado via gasoduto Rota 1 até a UTGNCA no 

município de Caraguatatuba. No caso do óleo produzido, o mesmo é 

transportado por meio de navios-aliviadores para terminais terrestres da região. 

O gás derivado da UTGCA segue pelo gasoduto Caraguatatuba-Taubaté 

(GASTAU) para distribuição, interligando-se a outras malhas de gasodutos da 

companhia. 

Em relação aos serviços oferecidos e adquiridos pela PETROBRAS, o 

PMS 2015 aponta para valores pagos na ordem de R$ 2 milhões de reais, 

entre 2012 e 2015. O relatório confirma ainda a existência de um fornecedor 

com sede no município. Além disso, os royalties repassados à prefeitura 

passaram a ser uma importante fonte de receita municipal. Afinal, se em 2006, 

a cidade arrecadou R$ 17 milhões em royalties, em 2015, esse valor alcançou 

a marca de R$ 78 milhões. Da mesma forma, 2014 significou um recorde, pois 

foram transferidos R$ 103 milhões em royalties para o município.   

No entanto, vale ressaltar, que alguns dos reflexos sobre os territórios 

ocasionados por esses empreendimentos e atividades do Pré-Sal na BS, é 

justamente a pressão demográfica sobre o emprego e o espaço urbano local. 

As expectativas criadas pelas atividades da UO-BS  fazem com que haja o 

risco de impacto especulativo sobre o preço da terra, sobre a capacidade de 

absorção do mercado de trabalho e sobre a elevação do custo de vida da 

população. O município de Caraguatatuba, assim como grande parte das 

cidades do Litoral Norte paulista, já vinha enfrentando um crescimento 

demográfico recente e mudanças no uso do solo, o que torna ainda mais 

                                            
61 Vide http://www.comunicabaciadesantos.com.br 
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fundamental o monitoramento dessas realidades sociais para os próximos 

anos.   

4.8.2 Dimensão Social 

É possível afirmar que processo histórico de Caraguatatuba foi marcado 

por uma série de catástrofes. Ainda pequeno povoado sofreu um surto de 

varíola quando morreu a maior parte dos seus habitantes. No século seguinte, 

XIX, foi a malária a castigar o município e em seguida a gripe espanhola, 

sempre provocando muitas mortes. Superados esses problemas, 

Caraguatatuba se firmou como estância balneária, passando a respaldar a sua 

economia no setor do turismo. O crescimento da população, na primeira 

metade do século XX foi intenso e o desenvolvimento somente foi abalado com 

mais uma tragédia, quando uma forte tempestade, dizimou parte da população 

e destruiu grande parte de sua infraestrutura .  

Possivelmente pela experiência acumulada,  e em virtude das condições 

geográficas do município, a Prefeitura inaugurou em 2011, o APELL- Alerta a 

Preparação de Comunidades para Emergências Locais62. A primeira área a 

integrar o APELL envolve 3 bairros e está próxima ao trecho terrestre do 

Gasoduto de  Mexilhão, o GASMEX . 

4.8.2.1 Os Equipamentos Sociais e as Condições de Vida 
Não obstante tantos problemas, Caraguatatuba tem um desempenho 

econômico dos mais expressivos da sua Região. O Índice Paulista de 

Responsabilidade Social (IPRS) do município o coloca no Grupo 2, o que 

significa que o município ainda possui indicadores abaixo do desejável, embora 

o nível de riqueza seja elevado. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) 

indica uma trajetória ascendente pois em 1991 foi classificado como de nível 

Baixo (0,519), passando para o nível Médio (0,685) em 200 e para o nível Alto 

(0,759) em 2010. 

                                            
62 Vide http://apell.caraguatatuba.sp.gov.br 
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Gráfico 53 - Município de Caraguatatuba - Domicílio por tipo de Instalação 

Sanitária - 1991-2010 

 

Fonte: IBGE, Censos Demográficos de 1991, 2000 e 2010. 

 

Dentre os setores que merecem maior atenção entre os equipamentos 

sociais de Caraguatatuba, está sem dúvida o do esgotamento sanitário. As 

informações da tabela acima parecem indicar que, apenas a partir do ano 

2000, observa-se uma melhora real nesse setor, com aumento dos domicílios 

integrantes da rede geral. Ainda assim, o percentual de domicílios com 

sistemas menos confiáveis ainda atingia em 2010 mais de 10% dos domicílios, 

índice este que, se estiver sendo mantido representa um contingente 

significativo, em uma população que, em 2016 ultrapassa os 100 mil 

habitantes. Por outro lado, a coleta de lixo atinge um nível de atendimento 

expressivo (99,79%), assim como o de abastecimento de água (98,21%). 

O exame da mortalidade de acordo com os dados do DATASUS para os 

anos de 1996 a 2014 são irregulares nas faixas até 19 anos e, em sua maioria, 

acima dos indicadores de mortalidade para a Região e o Estado. É possível 
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que haja uma relação entre a mortalidade observada no município e as 

questões acima comentadas sobre o esgotamento sanitário. 

 

Gráfico 54 - Município de Caraguatatuba - Mortalidade por Faixa Etária - 1996-2014 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do DATASUS. 

 

Sem um detalhamento maior sobre as unidades de saúde disponíveis em 

Caraguatatuba, uma primeira visão da evolução de 2005 a 2015 demonstra 

estabilidade e, na maioria dos casos um acréscimo de unidades. Em 2014, 

segundo informações da Fundação SEADE, o coeficiente de leitos do SUS por 

mil habitantes era de 1,12, um índice superior ao da Região, mas inferior ao do 

Estado. Em outras palavras a situação do município, em termos de saúde, 

parece oferecer uma assistência razoável à população. 

Tabela 22 - Unidades de Saúde - 2005-2015 

UNIDADES 2005 2010 2015 
Unidade Básica de Saúde 11 8 10 
Clínica Especializada 9 20 22 
Consultório 30 70 85 
Hospital Geral 2 2 2 
Hospital Especializado  0 0 0 
Policlínica 2 5 6 
Posto de Saúde 1 3 2 
Serviço de Apoio 7 11 12 
Vigilância de Saúde 2 1 2 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do DATASUS. 
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De 1991 até 2010 ocorreu um evidente esforço do município para debelar o 

analfabetismo, mesmo com o grande crescimento da população. Nesse 

sentido, se o número de escolas do Pré-escolar teve crescimento discreto, o 

número de matrículas refletiu aquele esforço. O nível Fundamental, se não teve 

crescimento de escolas e matrículas em 2015, manteve-se mais ou menos 

estável. A surpresa positiva é o Ensino Médio com evidente crescimento nas 

matrículas tanto nos estabelecimentos públicos como nos privados. Daí pode-

se ter a expectativa de melhora no percentual da população entre 18 e 24 anos 

com, pelo menos o Nível Médio completo. Em 2010 era de 53,09%, abaixo da 

média do Estado de 57,89%. 

Tabela 23 - Tabela: Número de Escolas e Matrículas por Tipo de Instituição e 

Nível de Ensino - 2005-2009-2015. 

Estabelecimento  
Por tipo e nível 

2005 2009 2015 
Nº de 

escolas 
Nº de 

matrícu
las 

Nº de 
escolas 

Nº de 
matrícu

las 

Nº de 
escolas 

Nº de 
matrícu

las 
Ensino Pré-Escolar 36 4.289 38 2.868 41 3.317 

Público 24 3.998 26 2.621 27 2.918 

Privado 12 291 12 247 14 399 

Ensino Fundamental 47 14.885 57 16.117 53 15.635 

Público 34 13.881 38 14.739 35 13.800 

Privado 13 1.004 19 1.378 18 1.835 

Ensino Médio 21 4.403 23 4.417 24 5.227 

Público 13 4.046 14 4.043 15 4.786 

Privado 8 357 9 374 9 441 

Fonte: Elaboração própria com base em INEP, Censos Educacionais de 2005, 2009 e 
2015. 

A questão da segurança em Caraguatatuba é das mais graves. Estatísticas 

de 2013 colocam-na como a cidade mais violenta de São Paulo, dentre aquelas 

com mais de 100.000 habitantes. E os dados desse ano mostraram, em termos 

de homicídios dolosos, 31 ocorrências, 2 a mais que no ano anterior, o que pode 

indicar um crescimento nesse tipo de morte. Lembre-se, ainda, que 

Caraguatatuba foi colocada no 41º lugar entre os 100 municípios com mais altas  
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taxas médias de homicídios (em 100 mil habitantes) na população total, segundo 

o Mapa da Violência de 2008. Na verdade, o município evoluiu, de 2002 a 2006, 

de 20 homicídios de jovens para 33 homicídios, colocando-se entre na 17º 

posição dentre os 100 municípios brasileiros com maior número de mortes de 

jovens. 

4.8.3 Dimensão Econômica 

A cidade de Caraguatatuba, mesmo de porte médio (mais de 100 mil 

habitantes), atingiu um PIB total de apenas R$ 1,5 bilhão em 2010. Em 2013, 

há um acréscimo para a R$ 2,4 bilhões, um incremento de 56% entre estes 

anos. No que se refere a região costeira do Litoral Norte, o município constituía 

23,4 do PIB regional, em 2010. Porém, em 2013, esse percentual recua para 

18,8% da economia da região.  

No que toca aos valores per capita, há um progresso entre 2010 e 2013, 

pois, naquele ano, o PIB era de R$ 15 mil reais, passando, no ano posterior, a 

R$ 22 mil reais por habitantes. Em termos de ganhos percentuais, esses dados 

significaram para o município uma variação percentual positiva de 43,7%, 

indicador econômico entre os melhores da região. 

Avaliando os setores econômicos, o Setor de Serviço reponde por 

aproximadamente 55% do PIB municipal, o que na prática representa R$ 1,4 

bilhão de reais. Trata-se do setor de maior peso na economia local, pois o da 

Industria, em 2013, acumulou apenas R$ 503 milhões, acima, porém da 

Administração Pública, com R$ 415 milhões no mesmo ano. 

 

4.8.3.1 Emprego 
No que tange ao Emprego, Caraguatatuba, vem oscilando entre saldos 

positivos e negativos desde 2010. Contudo, a partir de 2015 o saldo negativo 

chega a 239 empregos na relação Admissão/Desligamento e, em 2016, já 

contabiliza - 815 empregos formais até setembro deste ano. Entre os seis 

municípios de São Paulo analisados nesse relatório, Caraguatatuba só perde 

em termos de saldo negativo para Ubatuba e Santos. 
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Quando observada a variação das admissões entre os anos, fica evidente 

o processo de perda de empregos formais. O forte saldo negativo em 2011 

deve-se a finalização da construção da UPGN de Caraguatatuba, que começou 

a operar nesse ano. O gráfico a seguir demonstra uma transição no padrão do 

desempenho do emprego na região da zona costeira, em que a variação 

positiva de 12% entre 2013 e 2014, inverte-se rapidamente para - 13,2% em 

2015. A maior preocupação é: se em 2014 e 2015 o número de desligamentos 

ainda se manteve de certa forma estável, o mesmo não ocorre em 2016, 

agravando o quadro econômico do município. 

 

Gráfico 55 - Município de Caraguatatuba - Saldo Admissão/Desligamentos – 2010-
2015 

 

Fonte: MTE, RAIS/CAGED, 2015. 
 

 

4.8.3.2 Trabalho e Renda 
Em relação a renda da população, em 2000, os 10% mais ricos da cidade 

continham 59% da renda, enquanto os 40% mais pobres contavam com 

apenas 10%. Esses valores sofrem mudanças dez anos seguintes, passando 

os ricos a terem 56% da renda do município e os 40% mais pobres alcançando 
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12,4%. Esse resultado na distribuição de renda pode ser compreendido, em 

parte, por conta do aumento da formalização do mercado de trabalho no 

município em 2010, passando de 47% para 59,5% na década. Essa condição 

se comprova por conta do crescimento do percentual de pessoas que tem no 

trabalho formal sua principal fonte de renda: em 2000 eram 71,6% dos 

trabalhadores, passando a 74,5% em 2010.  

 

Gráfico 56 - Município de Caraguatatuba - Participação dos Setores Econômicos no 
Emprego - 2000-2010 

  
Fonte: IBGE, Censos Demográficos de 2000 e 2010. 

 
 

Entre os grandes setores econômicos, aquele que obteve o maior 

percentual de trabalhadores ocupados no município foi o setor de serviços, 

tanto em 2000 como em 2010. Tanto o setor da indústria de Transformação 

como o da Construção civil observam um encolhimento, contudo o percentual 

de pessoas desocupadas tem queda importante, os 15% em 2000 cai para 8%, 

em 2010. 

 

4.8.3.3 Finanças Públicas 
Os indicadores financeiros apresentados pela prefeitura de Caraguatatuba 

demonstram um aumento de receita de quase 100% (99,4%) no município 

desde 2010, passando de R$267 milhões para R$532 milhões, em 2015. 
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Contudo, as despesas realizadas também contaram com um crescimento 

exponencial, inclusive maior, de 103,8% entre 2010 e 2015.  Esse quadro 

impõe desafios, pois exige do gestor criatividade e capacidade de articulação 

para manter o equilíbrio fiscal e orçamentário do município.  

 A receita tributária de Caraguatatuba, em 2015, correspondeu a 20% da 

receita corrente da prefeitura, contra 36% em 2010, demonstrando certa 

fragilidade fiscal na garantia da autonomia financeira do município. Com isso, a 

cidade fica dependente das transferências constitucionais, conforme indica o 

peso dessa receita, que alcançou 60% sobre o orçamento. Inclusive, essa 

condição fez com que os royalties e outras receitas provenientes do petróleo 

passasse a ter um papel importante no orçamento municipal, saindo de 7% da 

receita corrente, em 2010, para 15% em 2015. 

 

Gráfico 57 - Município de Caraguatatuba - Receitas Municipais por principais fontes - 
2010-2015 

 
Fonte: FINBRA/STN, 2015. 

 
Essa aparente perda de capacidade na geração de recursos próprios pode 

ser sentida ainda pela relação entre receita tributária e os gastos com o custeio 

da máquina pública. Se em 2010 a arrecadação tributária representava 92% do 

Custeio, ou seja, quase cobrindo os gastos fixos da prefeitura, em 2015, os 
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valores não chegam a 50% (49%), agravando a dependência municipal em 

relação a recursos provenientes de transferência por outros entes federados. 

É possível ainda desagregar os dados referentes à questão tributária, 

identificando os tributos e impostos específicos, permitindo focalizar nas áreas 

ou nos setores da economia onde vem tendo ganho ou perda de dinamismo. 

Por exemplo, o município apresentou um aumento do peso do IPTU nas 

receitas tributárias entre 2010 e 2015, passando de 35% da receita para 47% 

em 2015. Contudo, se observamos o peso do ISS, há uma perda de 

percentual. Em 2010, o imposto respondia por 51% da arrecadação municipal, 

caindo para 30,5% em 2015. 

Uma possível perda de dinamismo econômico, perda de estabelecimentos 

e empregos por ter influenciado nessa distribuição entre impostos e receitas. 

Inclusive já observado nos dados sobre emprego na cidade. Contudo, quando 

se observa a tabela sobre a arrecadação com ICMS, fruto de transferência do 

Estado para o município, percebe-se um aumento de arrecadação com este 

tipo de receita, altamente ligado ao dinamismo econômico do Estado de São 

Paulo e os setores da economia. 

Com uma arrecadação de R$76mi, a variação da receita com ICMS em 

Caraguatatuba teve um crescimento de 20,28%, entre 2010 e 2005. Este foi o 

segundo maior indicador entre os 06 municípios paulistas da Bacia de Santos 

analisados neste relatório, perdendo apenas para São Sebastião, que teve um 

crescimento de 39%. 
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4.9 Município de Ilhabela 

Por ser um município insular, o acesso a Ilhabela é realizado via balsa, a 

partir da cidade de São Sebastião, que por sua vez é acessada pela Rodovia 

Dr. Manoel Hippolito Rego (SP-055). Outra entrada regional para o Litoral Norte 

encontra-se na divisa com o Estado do Rio de Janeiro, na altura de Paraty. 

Essa entrada ocorre pela Rodovia Rio-Santos (BR-101) que segue para a 

Baixada Santista com o nome de Rodovia Dr. Manoel Hippólyto Rego (SP-

055). O eixo formado por essas duas rodovias atravessa todos os municípios 

do Litoral Norte, exceto Ilhabela, que como já citado, só é acessada via mar. 

Ilhabela limita-se a noroeste com o Canal de São Sebastião e a norte, 

leste, sul e oeste com o Oceano Atlântico. Em termos político-institucionais o 

município está localizado na Região Administrativa de São José dos Campos e 

Região de Governo de Caraguatatuba, no Litoral Norte, a cerca de 210 km da 

capital paulista. As Regiões Administrativas do Estado de São Paulo foram 

instituídas pelo Decreto Estadual nº 48.162 de 3 de julho de 1967, alterado pelo 

Decreto Estadual nº 52.576, de 12 de dezembro de 1970. Ademais, Ilhabela faz 

parte da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, instituída por 

meio da Lei Estadual Complementar n° 1166 de 9 de janeiro de 2012. 

A prefeitura tem na sua estrutura 1.908 servidores na administração direta 

e 35 apenas na indireta. O Plano Diretor da Cidade foi elaborado em 2006, 

porém passou por uma atualização recente, em 2015. 
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Figura 15 - Carta Imagem dos Municípios de Ilhabela e São Sebastião 

  

Fonte: IBGE, Carta do Brasil em Escala 1:250.000, 2016. 
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Gráfico 58 - Painel Demográfico do Município de Ilhabela 

 

Fonte: IBGE, Censos Demográficos de 1991, 2000 e 2010. 
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4.9.1 Cadeia do Petróleo e Gás no município de Ilhabela 

Semelhante à situação de Paraty, Ilhabela não possui nenhum 

equipamento instalado que preste serviços diretamente ou que opere para a  

BS, porém, por estar inserido no setor costeiro do Litoral Norte, que reflete as 

mais variadas transformações sociais, econômicas e urbanísticas da região no 

momento, e por confrontar com os poços de exploração da Bacia de Santos, o 

município vem passando por importantes mudanças nos anos recentes. Além 

disso, a cidade é sede do Terminal de São Sebastião - TEBAR, que serve de 

apoio logístico e de escoamento às atividades da UO-BS. 

Um primeiro impacto direto  é o aumento da arrecadação do município por 

conta do repasse de Royalties. Por exemplo, se em 2006 foram transferidos R$ 

17 milhões em recursos financeiros para a prefeitura local, esses valores 

crescem exponencialmente ao longo dos anos, chegando ao patamar de R$ 

156 milhões em 2015. Obviamente, esse aumento de escala é um vetor de 

transição econômica na cidade, com reflexos não apenas nos serviços e 

comércios locais, mas no mercado de trabalho, nos investimentos e na gestão 

pública e no espaço urbano como um todo. 

Outro ponto que claramente impacta o modo de vida em Ilhabela refere-se 

às atividades pesqueiras. Neste caso, a PETROBRAS, por conta do processo 

de licenciamento, vem realizando projetos e programas de monitoramento da 

pesca na região da Bacia de Santos como ações de apoio aos pescadores 

locais e suas famílias. Além disso, já é possível contabilizar a produção local, 

com a identificação dos pontos de escoamento do pescado e número de 

trabalhadores envolvidos. Somente em Ilhabela, pelos registros do Plano de 

Monitoramento da Atividade Pesqueira – PMAP de 2014, foram reunidos 19 

pontos de descargas localizados no canal que separa Ilhabela do município de 

São Sebastião. Além disso, o PMAP catalogou ao todo 28 comunidades 

pesqueiras na localidade (PMAP, 2014).  

Para fins de análise das políticas de compensação e das ações 

mitigadores, esses estudos contratados pela PETROBRAS são fundamentais, 
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não apenas para o monitoramento da produção mas para a continuidade e 

garantia da economia pesqueira na região.   

4.9.2 Dimensão Social 

O arquipélago marinho que constitui o município de Ilhabela já havia sido 

explorado antes da chegada dos portugueses ao Brasil, por nativos que viviam 

apenas da coleta de animais marinhos. A beleza do lugar atraiu colonizadores, 

mas durante muito tempo o município era parte de São Sebastião. Entre idas e 

vindas Ilhabela tornou-se efetivamente independente como município em 1934 

e com seu nome definitivo em 1944. 

Mas as dificuldades do município, considerado Estância Balneária ainda 

estão longe da superação. A vocação natural para o turismo, particularmente o 

iatismo, atraem os praticantes do esporte e também investimentos no setor 

hoteleiro. No entanto, a riqueza assim gerada ainda não reverteu para as 

condições de vida da população local. Ilhabela está classificada, segundo a 

Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados-SEADE, no Grupo 2 do 

Índice Paulista de Responsabilidade Social-IPRS, exatamente o daqueles 

municípios que possuem níveis de riqueza elevados, porém sem adequados 

indicadores sociais. Note-se a respeito, que o componente Riqueza continua 

crescendo, embora abaixo da média estadual. Da 114º posição no Estado em 

2008, Ilhabela passou a 80º em 2012. Mas a escolaridade do município, ao 

contrário, decresceu: da 284º posição entre os municípios do Estado em 2008, 

caiu para a 413º em 2012. 

Usando os mesmos componentes de Renda, Longevidade e Educação que 

o IPRS, ainda que com distinta metodologia de cálculo, o IDHM também 

conclui pela evolução positiva do índice. Em 1991, situava-se no nível Baixo 

(0,505), saltando para Médio (0,658) em 2000 e para Alto (0,756) em 2010. 

Diante dessas possíveis diferenças é fundamental analisar com detalhe as 

condições de vida e equipamentos oferecidos pelo município. 
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4.9.2.1 Os Equipamentos Sociais e as Condições de Vida 
As condições sanitárias em Ilhabela são, com certeza, uma questão crucial. 

A tabela acima é eloquente ao demonstrar a insuficiência da rede geral e a 

preocupante queda na utilização de fossas sépticas. E a evolução de 2000 

para 2010 se faz no sentido de diminuição das fossas sépticas e utilização de 

outros tipos de esgotamento menos confiáveis. Segundo o detalhamento do 

DATASUS, em 2010, os “Outros Tipos” de esgotamento sanitário eram 5.578 

fossas rudimentares, 71 valas, 41 lançamentos ao mar ou rio e 33 outros tipos 

de escoadouro, um total de 9.015 domicílios63. 

 
Gráfico 59 - Município de Ilhabela - Domicílio por tipo de Instalação Sanitária - 1991-

2010 

 

Fonte: IBGE, Censos Demográficos de 1991, 2000 e 2010. 

                                            
63 Vide  http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?ibge/cnv/sansp.def 
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Ainda que se observe um crescimento na rede geral entre 2000 e 2010, há, 

também crescimento dos outros tipos de esgotamento e diminuição das fossas 

sépticas, uma vez que o aumento do número de domicílios é parte do 

crescimento da população.  

Em fevereiro de 2016 a Prefeitura de Ilhabela fez um anúncio de 

investimento de R$ 12 milhões, para criar um sistema de esgoto para a ilha, 

mas não existem informações atualizadas sobre o andamento do plano. 

No que tange à coleta de lixo, o atendimento chega a 99,48% dos 

domicílios, um índice próximo à média do Estado. Mas o abastecimento d’água, 

ainda que atingindo 81,40% em nível de atendimento domiciliar, situa-se bem 

abaixo da média de 97,91% dos demais municípios do Estado.  

 

Gráfico 60 - Município de Ilhabela - Mortalidade por Faixa Etária - 1996-2014 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do DATASUS. 

Há uma evidente limitação nos dados sobre mortalidade para cada mil 

pessoas, com vários claros sem preenchimento na série de 5 anos. 

Considerando apenas o ano de 2014, estaria havendo um decréscimo nas 

mortes abaixo de 1 ano de idade e aumento na faixa dos idosos. Os dados da 

SEADE disponíveis para as mortes de idosos (por cem mil habitantes na faixa 

etária), mostram uma condição mais ou menos compatível com a média 

estadual. 
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A tabela a seguir, referente às unidades de saúde do município não 

apresenta dados animadores. Considerando o crescimento da população do 

município, a quantidade de unidades de saúde não parece ser suficiente para o 

atendimento da população. A quantidade de Unidades Básicas parece 

adequado, mas entende-se que necessita ser complementado com outros tipos 

de unidades, o que não ocorre. Não existe entre os Estabelecimentos de 

Saúde, Policlínicas ou Vigilância de Saúde. 

 

Tabela 24 - Município de Ilhabela - Unidades de Saúde - 2005-2015 
UNIDADES 2005 2010 2015 

Unidade Básica de Saúde  7 7 9 
Clínica Especializada 1 1 1 
Consultório 0 2 6 
Hospital Geral 1 1 1 
Hospital Especializado  0 0 0 
Policlínica 0 0 0 
Posto de Saúde 0 0 0 
Serviço de Apoio 2 2 1 
Vigilância de Saúde 0 0 0 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do DATASUS. 

A exemplo dos demais municípios aqui caracterizados, o esforço para 

superar o analfabetismo é evidente nas últimas décadas, caindo de uma taxa 

de 16,7% em 1991 para 4,5% em 2010, segundo os dados dos Censos 

Demográficos do IBGE. Mas ainda há uma clara deficiência, que se observa e 

cuja extensão está relacionada com os dados de matrícula e escolas da tabela 

seguinte. 

O número de escolas – públicas e privadas – existentes no município são 

adequadas quando se considera o tamanho da população e as condições do 

município, cuja população flutuante é significativa, compatível com uma 

Estância Balneária. No Ensino Pré-escolar a queda no número de escolas não 

é significativa, ainda mais que as matrículas como um todo têm algum 

aumento. 

A queda observada no Ensino Fundamental não chega a ser significativa, 

ainda mais que o número de matrículas no Ensino Privado apresenta algum 

incremento. De qualquer maneira são os números do Ensino Médio que 
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apresentam melhor perspectiva com o aumento das matrículas, ainda que bem 

inferiores ao Ensino Fundamental. A queda de matrículas do Ensino 

Fundamental para o Ensino Médio é uma constante. E essa redução se reflete 

na parcela da população que não possui o Ensino Médio, o que faz decair o 

nível educacional como um todo. Tanto é que, para Ilhabela, a população entre 

18 e 24 anos com, pelo menos, o Ensino Médio completo, era de apenas 

51,52% em 2010. Assim, um incremento de matrículas nesse nível escolar será 

sempre positivo. 

 
Tabela 25 - Município de Ilhabela - Número de Escolas e Matrículas por Tipo de 

Instituição e Nível de Ensino  - 2005-2009-2015. 
Estabelecimento  
por tipo e nível 

2005 2009 2015 
Nº de 

escolas 
Nº de 

matrícu
las 

Nº de 
escolas 

Nº de 
matrícu

las 

Nº de 
escolas 

Nº de 
matrícu

las 
Ensino Pré- Escolar 15 1.154 15 737 11 873 
Público 11 939 11 624 8 803 
Privado 4 215 4 113 3 70 
Ensino Fundamental 24 4.048 27 4.825 25 4.430 
Público 22 3.776 23 4.397 22 3.931 
Privado 2 272 4 428 3 499 
Ensino Médio 8 1.248 8 1.119 5 1.320 
Público 5 1.146 5 1.013 2 1.157 
Privado 3 102 3 106 3 163 
Fonte: Elaboração própria com base em INEP, Censos Educacionais de 2005, 2009 e 

2015. 

 

A questão da segurança em Ilhabela não parece estar disponível no portal 

da Prefeitura e empresas particulares oferecem serviços aos turistas e 

quaisquer visitantes. Segundo os dados da Secretaria de Segurança do Estado 

de São Paulo foram registradas ocorrências com tráfico de entorpecentes, 

sendo 44 em 2014, 38 em 2015 e 36 em 2016. Além disso, há registro de uma 

média de 1 homicídio por ano, desde 2001. O que parece ser mais 

preocupante, no entanto, são as ocorrências de furtos e roubos que estão 
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aumentando. Das 515 ocorrências de furtos em 2001, houve evolução para 608 

em 201564.  

4.9.3 Dimensão Econômica 

O município de Ilhabela vem enfrentando uma transformação na sua 

economia em termos de escala e de setores produtivos. Observados os dados 

do PIB nos últimos anos, fica perceptível essas mudanças. Em 2010, a cidade 

era responsável por apenas 5,7% do PIB do Litoral Norte Paulista, com um 

valor absoluto de apenas R$ 376 milhões. Porém, três anos depois, o 

percentual alcança 25,25% do montante regional, com um PIB municipal de 

R$3,3 bi, em 2013. Em termos de incremento econômico, ocorreu um 

crescimento de 766% nos valores do PIB da cidade entre 2010/2013, o maior 

incremento entre todas as cidades da Bacia de Santos.  

Da mesma forma, há um salto impressionante quando observamos o PIB 

per capita, quando comparados os anos de 2010 e 2013. O crescimento entre 

eles foi de 687%, ou seja, saiu de R$13,3 mil por habitante, ascendendo para 

R$105 mil reais/habitante, em 2013, novamente o maior valor de toda a região 

da Bacia de Santos. 

Analisando os dados relativos aos setores econômicos, é possível entender 

melhor essa condição. Devido à produção e à exploração de petróleo na Bacia 

de Santos, especificamente no Polo do Pré-Sal, em 2012, o valor adicionado 

da Indústria que era de R$ 549 milhões de reais no município; no ano seguinte, 

em 2013, os números passam a R$ 2 bilhões de reais, praticamente quatro 

vezes maior em relação ao ano anterior. Essa mudança brusca também é 

notada no Serviços, pois em 2012, o valor adicionado foi de R$ 462 milhões. 

Em 2013, há um importante incremento, alcançando R$ 1,1 bilhão, ou 2,3 

vezes o valor do ano anterior. 

                                            
64  Vide http://www.ssp.sp.gov.br/novaestatistica/Pesquisa.aspx 
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4.9.3.1 Emprego 
No caso de Ilhabela, o município vai apresentar um saldo negativo na 

relação admissão/desligamento apenas em 2016. Na verdade, a cidade vem 

apresentando um comportamento oscilante desde 2010. Contudo, este ano, o 

saldo até setembro foi de -285 empregos formais. 

Esse comportamento também se observa nas variações relativas a novas 

admissões entre os anos 2010 e 2015, conforme demonstrado na tabela 

seguinte. Pois, se em 2016, houve uma queda percentual no número de 

admissões, 38%, em 2015 houve um crescimento de 6,9%, superando 

inclusive 2014, que teve queda de -13,2%. 

 

Gráfico 61 - Município de Ilhabela - Saldo Admissão/Desligamentos - 2010-2015 

 

  Fonte: MTE, RAIS/CAGED, 2015. 
 

4.9.3.2 Trabalho e Renda 
No relativo à renda entre ricos e pobres, houve aumento da distribuição no 

município. Os 10% mais ricos perderam parte de seu controle sobre a renda, 

passando de 60,5%, em 2000, para 54% em 2010. Da mesma forma, as 

classes populares viram sua parcela sobre a renda crescer de 10% para 13,5% 

na década. Como causa, podemos atribuir parte desse desempenho ao nível 
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de formalização do emprego, pois, em 2000, o percentual de informalidade no 

mercado de trabalho era de 22,1%, de acordo com os dados do IBGE. Caindo 

para 19%, em 2010. Entretanto, o trabalho como principal fonte de renda não 

obteve ganho expressivo, mantendo-se em 80% no período em questão. 

 

Gráfico 62 - Município de Ilhabela - Participação dos Setores Econômicos no  
Emprego – 2000-2010 

  
Fonte: IBGE, Censos Demográficos de 2000 e 2010. 

 

Considerados os ocupados por setor econômico, evidencia-se o setor de 

Serviços como o grande responsável pela absorção dos empregos em Ilhabela, 

tanto em 2000 como em 2010. A diferença é um pequeno crescimento no 

Comércio, passando de 9% para 12%, em 2010. Destaca-se também a 

redução de 13% para 7% da mão de obra desocupada entre 2000 e 2010. 

4.9.3.3 Finanças Públicas 
Em relação às finanças da prefeitura de Ilhabela, o município teve em 2015 

uma receita corrente de R$ 429 milhões, bem acima dos R$95 milhões de 

2010, o que representa um crescimento considerável de 350% de receita. 

Mesmo em relação a 2014, o incremento é relevante, pois no ano anterior a 

receita foi de R$ 270 milhões. Os números gerais são interessantes, pois a 

despesa da prefeitura, em 2015, foi de R$ 202 milhões, apresentando elevação 

de 144% comparado a 2010. 
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Os indicadores financeiros do município podem ser visualizados no gráfico 

a seguir. A  relação entre Receita Corrente e Despesas Realizadas pela 

prefeitura apresentou-se bastante elevada. Uma explicação pode ser dada pelo 

aumento das transferências na receita da cidade. Em 2010 elas representavam 

63% do orçamento, em 2015 esse número salta 80%. Os royalties e demais 

receitas do petróleo tem papel central nesse desempenho, pois também contou 

com um aumento de receita, saindo de 19% para 60% da arrecadação.  

 

Gráfico 63 - Município de Ilhabela - Receitas Municipais por principais fontes - 2010-
2015 

 
Fonte: FINBRA/STN, 2015. 

 

Na prática, Ilhabela apresenta uma baixa capacidade de gerar receitas 

próprias.  A Receita tributária não representa nem 50% do custo de 

manutenção da máquina pública, valor esse que se repete ao longo dos anos. 

Contudo, há dois pontos positivos quando avaliados os indicadores financeiros   

da cidade: primeiro, o percentual de despesa se mantém relativamente baixo, 

quando comparado às receitas; segundo porque o município vem elevando os 

recursos para investimento. 

A baixa capacidade de arrecadação fica demonstrada pelo comportamento 

dos principais tributos municipais. Em 2010, o IPTU representava 48% das 
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receitas tributárias de Ilhabela, valor este que se manteve praticamente 

inalterado em 2015, 48,7%. No caso do ISS, há ainda uma pequena retração, 

passando de 15,13%, em 2010, para 14%, em 2015. No caso do ICMS, seu 

peso nas transferências sofre queda importante entre os anos considerados. 

Se em 2010 ele representava 13,6% das transferências constitucionais, em 

2015 não ultrapassa 4%. 

4.10 Município de São Sebastião 

Para quem vem da Baixada Santista pela Rodovia Dr. Manoel Hippólyto 

Rego (SP-055), o Município de São Sebastião é uma das entradas para o 

Litoral Norte paulista. A cidade faz divisa com Salesópolis a Norte, o Oceano 

Atlântico a Sul, o Canal de São Sebastião e Ilhabela a Leste, Bertioga a Oeste 

e Caraguatatuba a Nordeste. Está na Região de Governo de Caraguatatuba 

que faz parte da Região Administrativa de São José dos Campos. O município 

de São Sebastião faz parte da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e 

Litoral Norte, instituída por meio da Lei Estadual Complementar n° 1166 de 9 

de janeiro de 2012. 

Essa Região Metropolitana está subdividida em cinco Sub-Regiões, que no 

caso específico de São Sebastião refere-se à Sub-Região Litoral Norte, 

composta ainda por Ilhabela, Caraguatatuba e Ubatuba. O município é 

constituído de 3 distritos: São Sebastião, Maresias e São Francisco da Praia. 

Além disso, a prefeitura tem no quadro administrativo 3.403 servidores públicos 

na Administração Direta e 234 na Indireta.  

Atualmente, São Sebastião está em fase final de elaboração do seu plano 

diretor, o que significa que grande parte do ordenamento territorial do Município 

permanece regulado por legislação anterior à Constituição Federal de 1988 e 

do Estatuto da Cidade. Contudo, a Lei de Uso e Ocupação do solo (LUOS) teve 

seu macrozoneamento urbano revisto, onde foi inserido a Macrozona 

Estruturação Urbana e Logística, que atende as atividades industriais e 

portuárias do município. 
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Gráfico 64 - Painel Demográfico do Município de São Sebastião 

 
Fonte: IBGE, Censos Demográficos de 1991, 2000 e 2010. 
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4.10.1 Cadeia de Petróleo e Gás no município de São Sebastião 

No caso da infraestrutura logística, a implantação de infraestrutura 

portuária municipal que se expandiria nos anos 60, com o Terminal Marítimo 

Almirante Barroso (TEBAR) da Petrobras, foi decisiva para a economia do 

município, inclusive com a constituição de algumas empresas importantes, 

tanto no ramo dos serviços de logística, como de hospedagem e alimentação. 

Os principais focos econômicos do Litoral Norte estão em São Sebastião e 

Caraguatatuba. O TEBAR é de uso privativo da Petrobras e possui dois píeres, 

compondo quatro berços numa extensão de 905 metros, com profundidade de 

14 e 26 m. Para depósito, são utilizados 43 tanques, o que representa 

2.100.000t de capacidade de armazenamento65. 

A infraestrutura produtiva e logística de São Sebastião insere-se na divisão 

social do trabalho e espacial da produção, como importante Porto conector de 

fluxos de bens finais, de capital (máquinas e equipamentos) e insumos 

industriais (matéria-prima). Para isso, comporta um importante segmento de 

serviços especializados de logística, notadamente, de transporte, 

armazenagem, comércio e reparo, muito superior à capacidade de 

transformação produtiva estabelecida no município. 

As empresas de transporte, armazenagem e correio, relacionadas 

principalmente à logística de fluxo de mercadorias, tiveram um crescimento 

menor nos empreendimentos de menor escala, simultâneo a um crescimento 

mais importante nos de escala média e de maior ocupação de pessoas. Isso 

pode ser explicado tanto pelo surgimento de novas empresas no local, como 

pela fusão de firmas e investimento das empresas locais na expansão das suas 

atividades. 

O Porto de São Sebastião pode ser dividido em dois terminais, por conta 

de sua especialização de uso e autonomia relativa de gestão, o Cais Comercial 

Público e o Terminal Almirante Barroso (TEBAR). O Porto Público movimenta 
                                            

65  Vide http://www.portos.sp.gov.br 
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cargas de granéis sólidos, líquidos e containers. Em 2010 as principais cargas 

movimentadas, cerca de 580 mil toneladas (84,4%) foram de Barrilha (36%), 

Sulfato de Sódio (19,4%), Cevada (16,8%) e Clinquer (12%).  

O TEBAR é o maior Terminal da Transpetro, na recepção de petróleo do 

mar, por navios-petroleiros, com mais de 2 mil funcionários contratados 

diretamente (cerca de 260) e indiretamente (mais de 2 mil). Esse petróleo 

abastece 04 refinarias no Estado de São Paulo pelo oleoduto São Sebastião-

Guararema-Santos. O produto é transportado por oleoduto para Guararema e 

Santos e de navio aos portos nacionais e internacionais.  

A área do porto, com a expansão, alcança mais de 1.000 m², e terá 

impacto direto sobre as atividades de comércio e reparação de automotores. 

As atividades de Comércio e Reparação de Automotores são estimuladas 

diretamente pelo fluxo de cargas, fortemente mobilizadas na interconexão do 

transporte hidroviário-rodoviário, na exigência não só de novos equipamentos, 

mas da sua manutenção e conservação.  

A articulação da infraestrutura e dos serviços de logística, relacionados ao 

Porto, tem apresentado um incremento do número de empresas no mercado 

local, bem como, na sua escala de ocupação de empregados, indicando a 

expansão das atividades de armazenamento, transporte, comércio e reparo.  

De acordo com o PMS de Dezembro de 2015 da PETROBRAS, somente 

entre 2010 e 2015, foram pagos pela empresa em insumos, bens e serviços a 

fornecedores e empresas de São Sebastião um total aproximado de R$7 

milhões. Além disso, o estudo sobre tráfego de embarcações e ancoragens 

mostra que o município fica atrás apenas do Porto do Rio de Janeiro em 

termos de volume, pois em 2013, por exemplo, foram atracados 248 barcos 

com 1185 fundeios (PETROBRAS, 2015). Da mesma forma, o terminal de São 

Sebastião é utilizado tanto como local de desembarque e embarque para 

atividades de Perfuração como de Produção e Escoamento da Bacia de Santos 

(PETROBRAS, 2014). 
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4.10.2 Dimensão Social 

As características da economia atual de São Sebastião têm pouco a ver 

com aquelas que foram a base de sua formação. O município se constituiu a 

partir dos vários engenhos de açúcar sustentados pelo trabalho escravo e, 

mesmo após a Abolição da escravatura, a estrutura social continuou fundada 

nas premissas daquelas origens. 

A condição de Estância Balneária marca a opção turística do município, 

embora não tenha significado um crescimento do ponto de vista das 

infraestruturas sociais, como por exemplo o saneamento básico e a segurança. 

Só mais recentemente tem sido feito um esforço nesse sentido. 

Consequentemente, os indicadores do município reproduzem essas limitações.  

Um índice mais geral – o IDHM – mostra uma evolução positiva do 

município. De um nível considerado Baixo (0,520) e no seu limite inferior em 

1991, São Sebastião evoluiu para o nível Médio (0,663) em 2000 e, em 2010, 

se enquadra no nível Alto e em sua metade superior (0,772).   

Para a fundação SEADE, de São Paulo, que produz o Índice Paulista de 

Responsabilidade Social (IPRS), São Sebastião se colocou, no período 2010 – 

2012, entre os municípios do Grupo 2 que engloba aqueles com níveis de 

riqueza elevados, mas baixos indicadores sociais66. As tabelas e gráficos a 

seguir permitirão examinar com mais detalhe os componentes desses 

indicadores e ter uma visão mais clara da realidade do município. 

4.10.2.1 Os Equipamentos Sociais e as Condições de Vida 
As informações do município sobre o saneamento demonstram uma clara 

insuficiência no atendimento. Mais ainda a evolução entre 1991 e 2010 é lenta, 

de tal maneira que pouco mais da metade dos domicílios são atendidos por 

rede geral. Ainda assim, há informações de que, após o lançamento de uma 

campanha estadual – “Onda Limpa”- em 2012, os municípios com deficiências 

em instalações sanitárias seriam estimulados a melhorar sua situação no setor.  

                                            
66 Vide http://www.imp.seade.gov.br/frontend/#/perfil 
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Em 2013, São Sebastião lançou um Plano Geral de Saneamento Básico 

mas ainda não existem informações mais recentes sobre sua execução e 

resultados67. Por outro lado, a coleta de lixo alcança 99,8% e o abastecimento 

d’água alcança  70,6% dos domicílios. 

 

Gráfico 65 - Município de São Sebastião - Domicílio por tipo de Instalação Sanitária - 
1991-2010 

 
Fonte: IBGE, Censos Demográficos de 1991, 2000 e 2010. 

 

Se as questões de saneamento em São Sebastião ainda não estão 

totalmente equacionadas, é animadora a redução das taxas de mortalidade. 

Considerando que as informações de 1996 possivelmente estão viciadas, a 

partir de 2000 a curva descendente para as mortes de crianças abaixo de 1 

ano se acelera.  

 
                                            

67 Vide http://www.saosebastiao.sp.gov.br/finaltemp/index.asp 
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Gráfico 66 - Município de São Sebastião - Mortalidade por Faixa Etária - 1996-2014 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do DATASUS. 

 

No entanto, na faixa adulta o crescimento é constante. É possível que uma 

tal evolução esteja relacionada com os equipamentos de saúde disponíveis 

para a população. 

 

Tabela 26 - Município de São Sebastião - Unidades de Saúde - 2005-2015 
UNIDADES 2005 2010 2015 
Unidade Básica de Saúde 16 14 17 
Clínica Especializada 13 6 7 
Consultório 49 97 117 
Hospital Geral 1 1 1 
Hospital Especializado  0 0 0 
Policlínica 0 0 0 
Posto de Saúde 1 1 1 
Serviço de Apoio 2 7 8 
Vigilância de Saúde 1 1 0 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do DATASUS. 

 

Há uma evidente carência de unidades de saúde em São Sebastião, 

considerando os  tipos de unidades de atendimento mais geral, como Unidades 

Básicas, Hospital Geral, Policlínica e Posto de Saúde. Segundo os dados da 
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SEADE, o município dispunha, em 2014 de 1,17 leitos do SUS, para cada mil 

habitantes, um índice inferior ao do Estado, mas melhor que o da região. Note-

se, por outro lado, o crescimento do número de Consultórios, fazendo crer que 

o atendimento particular se sobrepõe ao apoio mais geral da população. 

A evolução da alfabetização certamente contribuiu positivamente na 

avaliação do município quando da construção dos índices IDHM e IPRS.  A 

taxa de analfabetismo caiu de 13,6% em 1991 para 5,2% em 2010. Ainda que 

esteja acima do índice para o Estado, importa constatar o movimento 

decrescente e intenso da faixa. Por outro lado, as informações sobre escolas e 

matrículas na tabela seguinte não permitem observar uma tendência única de 

todos os componentes. 

 

Tabela 27 - Município de São Sebastião - Número de Escolas e Matrículas por Tipo de 
Instituição e Nível de Ensino - 2005-2009-2015. 

Estabelecimento por tipo e 
nível 

2005 2009 2015 
Nº de 
esco 
las 

Nº de 
matrí 
culas 

Nº de 
esco 
las 

Nº de 
matrí 
culas 

Nº de 
esco 
las 

Nº de 
matrí 
culas 

Ensino Pré-Escolar 33 3.317 32 2.357 30 2.377 
Público 26 3.037 25 2.173 22 2.181 
Privado 7 280 7 184 8 196 
Ensino Fundamental 34 11.430 36 12.525 31 11.083 
Público 28 10.512 29 11.429 24 9.998 
Privado 6 918 7 1.096 7 1.085 
Ensino Médio 13 3.228 13 2.912 14 3.715 
Público 8 2.960 9 2.672 9 3.430 
Privado 5 268 4 240 5 285 

Fonte: Elaboração própria com base em INEP, Censos Educacionais de 2005, 

2009 e 2015. 

Em primeiro lugar, no ensino Pré-Escolar observa-se uma diminuição no 

número de escolas, particularmente as públicas. Assim, o pequeno aumento 

nas matrículas deve ser creditado, em sua maior parte, às escolas particulares. 

No entanto, um dado mais preocupante é a distância entre as matrículas do 

Ensino Fundamental e as do Ensino Médio, de tal maneira que essas últimas 

chegam a representar apenas 33,5% daquelas no ano de 2015, exatamente o 

mais recente da série. Note-se que foi exatamente nesse ano que ocorreu um 



Pág. 

254 / 333 
Caracterização dos 

Municípios 

Sistema de Indicadores Socioambientais no âmbito 

da Unidade de Operação, Exploração e Produção de 

Petróleo e Gás da Bacia de Santos 

 

 

 

     

 
Claudio A. G. Egler 

Coordenador da Equipe 
Relatório 

BR_03 

Revisão 03 

04/2017 

 

discreto aumento no número de matrículas do Ensino Médio. Essas 

observações comprovam a posição do município na Dimensão Escolaridade, 

inferior à média do Estado e comprometendo sua posição no IPRS. 

A questão da segurança em São Sebastião também ainda precisa merecer 

mais atenção. No Mapa da Violência, em sua edição mais recente de 2008, 

São Sebastião se coloca em 74º lugar entre os 100 municípios com maiores 

taxas médias de homicídios com 60,6 por 100 mil habitantes68. 

Os dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo 

comentados na caracterização do município de Ubatuba, confirmam que a 

região do Vale do Paraíba segue como a mais violenta do Estado. De 2014 

para 2015 houve queda dos índices criminais, mas os casos de latrocínio em 

São Sebastião e Caraguatatuba ainda foram os mais elevados no primeiro 

semestre de 201569.  

4.10.3 Dimensão Econômica 

A cidade de São Sebastião é a que possui o maior PIB do Litoral Norte 

Paulista, das cidades inseridas na Bacia de Santos. Em 2013, o produto interno 

do município foi de R$ 5,8 bilhões, contra os R$ 3,8 bilhões de 2010. Esses 

números representam 44% da economia do setor costeiro do Litoral Norte, 

indicando uma certa desconcentração, já que esse percentual, em 2010, era de 

57%. No período analisado, o PIB de São Sebastião obteve um crescimento 

percentual de 52,2%. 

O incremento do PIB por habitante, no período considerado, foi de 40%, 

entre 2010 e 2013, cujo valor per capita partiu de R$ 51 mil reais por 

habitantes, saltando para R$ 71,8 mil em apenas três anos de evolução. Em 

termos de crescimento esses dados representam um progresso de 38% na 

economia da cidade. 

                                            
68  Vide http://www.mapadaviolencia.org.br/publicacoes/Mapa_2008_municipios.pdf 
69  - Vide http://www.ssp.sp.gov.br/novaestatistica/mapas.aspx 



 

 

Sistema de Indicadores Socioambientais no Âmbito 

da Unidade de Operação, Exploração e Produção de 

Petróleo e Gás da Bacia de Santos 

Caracterização dos 

Municípios 

Pág. 

255 / 333 

 

  

 
Claudio A. G. Egler 

Coordenador da Equipe 
Relatório 

BR_03 

Revisão 03 

04/2017 

 

O setor de Serviços apresentou um valor adicionado de R$2,5 bi, em 2013, 

representando aproximadamente a metade de toda a riqueza produzida no 

município. Em segundo lugar, porém bem abaixo, está o setor da 

Administração Pública, com valor adicionado de R$442 mi, seguido pela 

Indústria, com R$390 mi e Agricultura, somando apenas R$7mi, em 2013. 

4.10.3.1 Emprego 
Conforme indicam os dados de emprego, a cidade de São Sebastião foi a 

exceção quando avaliados o saldo entre admissões e desligamentos na área 

da Bacia de Santos.  Apenas em 2011, o município apresentou saldo negativo. 

Em 2016, foram 82 empregos formais a mais, contra 29 no ano anterior.  

 
Gráfico 67 - Município de São Sebastião - Saldo Admissão/Desligamentos - 2010-2015 

 
FONTE: MTE, RAIS/CAGED, 2015. 

 
Já os números absolutos de admissões apontam para uma redução nos 

percentuais de crescimento, o que de certa forma, segue os padrões da região. 

No entanto, o município conseguiu gerar neste ano 5.125 empregos formais, 

um crescimento negativo de -34% em relação a 2015. Além disso, o 

crescimento negativo pode ser notado desde 2013, quando a queda foi de -

4,5%, em relação a 2012. 
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4.10.3.2 Trabalho e Renda 
Outro ponto positivo refere-se à distribuição da renda no município. Em 

2000, 0s 10% mais ricos contavam com 60%, enquanto os 40% mais pobres 

apenas 11%. Esse valor se altera na década seguinte, passando para 55% a 

renda dos ricos e 13,1% a renda dos mais pobres. De acordo com o IBGE, a 

formalização do mercado de trabalho também apresentou bons resultados, 

sendo que em 2000, 51% das pessoas estavam no mercado de trabalho 

formal, passando para 64,3%, em 2010. Esses indicadores representam o 

segundo melhor desempenho dos empregos formais na região, ficando atrás 

apenas do município polo de Santos. 

 

Gráfico 68 - Município de São Sebastião - Participação dos Setores Econômicos no 
Emprego - 2000-2010 

  
Fonte: IBGE, Censos Demográficos de 2000 e 2010. 

 
Outro ponto importante da economia local é a participação da ocupação do 

emprego formal por setor econômico. Em São Sebastião, além do setor 

Serviços, que absorve 62% do mercado, há também o setor de comércio, e o 

setor da construção, que apresentou um pequeno aumento em seu percentual, 

passando de 11%, em 2000, para 14% em 2010. Da mesma forma, o grau de 

desocupação também caiu consideravelmente, saindo de 14% e caindo para 

7% no final da década.  
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4.10.3.3 Finanças Públicas 
Em termos de dados financeiros, São Sebastião foi o município que 

apresentou o menor crescimento orçamentário da Bacia de Santos, com um 

valor positivo de 25%, entre 2010 e 2015. Considerando valores reais, em 

2015, a prefeitura teve uma receita corrente de R$ 544mi, contra R$435mi, em 

2010. No caso das despesas realizadas, o crescimento foi maior que os das 

receitas, variando 47,42%, no período 2010/2015. Em termos absolutos, foram 

gastos no último ano R$472mi. 

 

Gráfico 69 - Município de São Sebastião - Receitas Municipais por principais fontes -
2010-2015 

 
Fonte: FINBRA/STN, 2015. 

 
Um indicador que auxilia a entender as finanças do município, pode ser 

descrito pela relação entre receita tributária e o custo da máquina pública. 

Olhando para esta relação há uma perda na capacidade da prefeitura garantir 

seus gastos fixos e de manutenção apenas com receitas próprias. Em 2010, a 

relação receita tributária/Custeio foi de 0,66, caindo para 0,58, em 2015. Por 

outro lado, houve um aumento do peso da receita tributária sobre as receitas 

correntes, totalizando 31%, em 2015, valor acima dos 24,5% de 2010. No caso 

das transferências há um ganho no percentual desta rubrica sobre a receita da 
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prefeitura, passando de 52% para 54%, no último ano. Os royalties também 

apresentaram um maior peso sobre as receitas, alcançando 15,8%, no ano. 

Analisando esses indicadores, parece que a maior dificuldade do município 

é conter as despesas fixas, o que de certa maneira vem impactando os 

investimentos, pois de acordo com os dados da tabela seguinte, há uma queda 

desse tipo de despesa, pois representava um importante percentual de 11,7%, 

em 2010, caindo para 3,25% de investimentos por parte da prefeitura, em 

2015. 

A arrecadação do município com ICMS foi de R$83,4mi, em 2015, valor 

que representa um crescimento de 39% em relação ao ano anterior, ou seja, a 

maior variação entre as cidades da Bacia de Santos. Contudo, em termos 

percentuais, não houve alteração relativa ao peso desse tributo estadual nas 

transferências intergovernamentais, pois na prática os valores representaram 

19% desse tipo de receita tanto em 2015 como em 2010. Outros impostos 

importantes para a arrecadação municipal também não apresentaram variação. 

O IPTU manteve os 41% da receita tributária, em 2015, enquanto o ISS atingiu 

18%, pouco acima dos 16% de 2010. Essa estabilização na arrecadação 

tributária ao longo do tempo contribuiu para o baixo crescimento da receita. 

Como foi observado um crescimento maior nas despesas, é fundamental 

que o município pense em atividades econômicas e políticas que auxiliem na 

sua maior capacidade de geração de receitas e autonomia financeira.  
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4.11 Município de Itanhaém 

O município possui uma área territorial de aproximadamente 600 km² e 

apresenta aglomerados de ocupação urbana ao longo da orla, na região central 

e ao longo da Rodovia SP-55, que totalizam menos de 10% de sua área total 

(54 km²). A distribuição atual da população no município sofre significativa 

influência sazonal, sendo constituída basicamente por domicílios permanentes 

(45%) e não permanentes (veraneio, 55%), por sua condição de estância 

balneária. Projeção populacional para o período 2010/2039 apresentada 

estabelece um acréscimo da ordem de 21% em relação à população ali 

residente, já incluída a população flutuante. 

Assim como a maioria dos municípios da Baixada Santista, a economia de 

Itanhaém está calcada no setor serviços, com destaque no segmento turístico, 

já que 83,3% do seu Produto Interno Bruto (PIB) é gerado no setor serviços, 

enquanto o da indústria responde por 14,8%, movido por pequenas indústrias 

da cadeia turística e hotelaria. 

Com efeito, Itanhaém integra a Região Metropolitana da Baixada Santista 

(Lei complementar estadual nº 815/96) bem como o setor da Baixada Santista 

da Zona Costeira conforme definição do art. 3º, inciso II da Lei estadual nº 

10.1019/98. Em 2013, a prefeitura tem na sua estrutura 4.637 servidores na 

administração direta e 27 na indireta (IBGE, 2013b). Em 2013, foi aprovado o 

Plano Diretor da cidade. 
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Figura 16 - Carta Imagem do Município de Itanhaém 

 

Fonte: IBGE, Carta do Brasil em Escala 1:250.000, 2016. 
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Gráfico 70 - Painel demográfico do Município de Itanhaém 

 
Fonte: IBGE, Censos Demográficos de 1991, 2000 e 2010. 
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4.11.1 Cadeia de Petróleo e Gás no município de Itanhaém 

No contexto da Bacia de Santos, o município de Itanhaém insere-se 

primeiramente por conta do Aeroporto da cidade, que representa o único do 

setor costeiro da Baixada Santista que atende as operações da UO-BS. O 

Aeroporto Estadual Antônio Ribeiro Nogueira Júnior é considerado um dos 

mais movimentados do Estado de São Paulo, e vem passando por ampliações 

e modernização nos últimos anos. A própria PETROBRAS  investiu recursos no 

terminal de passageiros, que conta com uma capacidade para 400 pessoas. 

Com isso, Itanhaém entra no “circuito do petróleo e gás”, concorrendo com as 

cidades do Rio de Janeiro, Macaé (RJ), Vitória (ES) e Navegantes (SC), que 

operam aeroportos voltados para a Petrobras.  

Além disso, Itanhaém também é responsável pelo transporte dos 

funcionários até a Plataforma de Merluza (184 km de distância da costa 

paulista) e a Plataforma de Mexilhão (320 km), a 50 minutos de helicóptero.  

4.11.2 Dimensão Social 

As origens dos municípios ligadas às Capitanias Hereditárias foram 

também aquelas de Itanhaém. Na verdade, o município fazia parte da histórica 

Capitania de São Vicente, de onde saíram as Entradas e Bandeiras que 

permitiram o desbravamento do território brasileiro. De uma vila de pescadores 

e agricultores caiçaras até o início do século XX, o município viu sua população 

crescer rapidamente a partir da inauguração de vias com o interior e outros 

municípios do Estado. 

Mas foi apenas a partir de 1961 que se firmou como cidade turística, 

adquirindo o status de estância balneária, com uma população flutuante, que 

mudou as características da cidade. A urbanização veio com mais intensidade 

a partir dos anos 1990, mas não mudou totalmente o padrão nos anos 

anteriores: do total de domicílios de Itanhaém, 45% são permanentes e 55% 

são ocupações de veraneio. Esta condição contribui para trazer irregularidade 

à atividade econômica diminuindo seu ritmo e intensidade em largos períodos 
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do ano. Com tais características, o município tem os equipamentos urbanos 

ainda dispersos, ou melhor dizendo, adaptados à sua larga população 

flutuante. Quanto ao Índice Paulista de Responsabilidade Social-IPRS de 2010, 

situa-se no Grupo 4, que reúne aqueles municípios com baixo nível de riqueza 

e níveis intermediários de escolaridade e longevidade. O IDHM, por suas 

características, situou o município no nível Baixo em 1991 (0,523), Médio em 

2000 (0,652) e Alto em 2010 (0,745). As informações dos gráficos e tabelas a 

seguir esclarecem melhor as condições de vida de Itanhaém. 

4.11.2.1 Os Equipamentos Sociais e as Condições de Vida 
Entende-se que a distribuição dos domicílios pelo tipo de instalações 

sanitárias está relacionado com o próprio tipo de formação de Itanhaém e a 

ocupação dos seus municípios. Embora não se possa falar da ausência de 

instalações sanitárias, fica claro, na maior percentagem do uso de fossa 

séptica, a condição de ocupação precária de parte significativa dos domicílios.  

 
Gráfico 71 - Município de Itanhaém - Domicílio por tipo de Instalação Sanitária - 1991-

2010 

 
Fonte: IBGE, Censos Demográficos de 1991, 2000 e 2010. 
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Claro está que se observa também uma ligeira tendência para o uso da 

rede geral, mas ainda não chega sequer à metade dos domicílios.  Por outro 

lado, a coleta de lixo da cidade atinge 97,3% em atendimento à população e o 

abastecimento d’água atinge 92,6% dos domicílios. São índices que, embora 

abaixo da média do Estado indicam um nível importante de atendimento à 

população. 

Ainda que não existam informações para 1996, os demais anos da série 

dão a ideia perfeita da mortalidade em Itanhaém e, principalmente, 

demonstram a condição insuficiente de assistência. No quadro abaixo, por 

exemplo, as unidades de saúde demonstram bem como se organizam os 

serviços e a que população atendem.  

 

Gráfico 72 - Município de Itanhaém - Mortalidade por Faixa Etária - 1996-2014 

  
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do DATASUS. 

 

Existem 10 Unidades Básicas de Saúde e nenhum Posto de Saúde ou 

Serviço de Vigilância. Contra 1 Hospital Geral, existem 16 Clínicas 

Especializadas e 13 Consultórios. Ou seja, a estrutura de saúde do município 

está organizada para atender a população fixa e também a flutuante, o que, 

naturalmente implica uma série de problemas. É ilustrativo o índice de 0,81 
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leitos do SUS por 1.000 habitantes. A média para o Estado é de 1,37 e a da 

Região, 0,97. 

Tabela 28 - Município de Itanhaém - Unidades de Saúde - 2005-2015 
UNIDADES 2005 2010 2015 

Unidade Básica de Saúde 8 9 10 
Clínica Especializada 9 13 16 
Consultório 1 14 13 
Hospital Geral 1 1 1 
Hospital Especializado  0 13 1 
Policlínica 3 3 2 
Posto de Saúde 0 0 0 
Serviço de Apoio 3 2 2 
Vigilância de Saúde 1 2 0 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do DATASUS. 
 

Por outro lado, como seria de esperar, os números de matrículas são 

menos regulares. Em primeiro lugar, enquanto o Pré-Escolar e o Médio têm um 

número de matrículas que não chega a 5.000 em 2015, o Ensino Fundamental 

ultrapassa os 14.000. O Ensino Pré-escolar veio gradativamente perdendo 

matrículas por escola: eram 123 em 2005, 81 em 2009 e 68 em 2015.   

 

Tabela 29 - Município de Itanhaém - Número de Escolas e Matrículas por Tipo de 
Instituição e Nível de Ensino - 2005-2009-2015. 

Estabelecimento 
Por tipo e nível 

2005 2009 2015 

Nº de 
escolas 

Nº de 
matrícu

las 

Nº de 
escolas 

Nº de 
matrícu

las 

Nº de 
escolas 

Nº de 
matrícu

las 
Ensino Pré-Escolar 28 3.452 29 2.539 37 3.016 
Público 17 3.054 20 2.359 27 2.756 
Privado 11 398 9 180 10 260 
Ensino Fundamental 47 13.432 47 14.938 52 14.571 
Público 39 12.566 39 14.063 42 13.418 
Privado 8 866 8 875 10 1.153 
Ensino Médio 14 4.409 13 3.978 14 4.714 
Público 9 4.092 9 3.782 10 4.531 
Privado 5 317 4 196 4 183 
Fonte: Elaboração própria com base em INEP, Censos Educacionais de 2005, 2009 e 

2015. 
 

No caso do Ensino Médio há mais estabilidade, embora tenha havido uma 

queda em 2009. O que intriga e leva ao questionamento é a possível 
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descontinuidade de aprendizagem que a queda de matrículas no Ensino Médio 

pode significar. Aliás, esse é o mesmo tipo de perfil que se comentou para 

Caraguatatuba. Segundo os dados da SEADE, em Itanhaém, 53,53% da 

população com idade entre 18 e 24 anos possuía pelo menos o Ensino Médio 

completo em 2010. 

A página web da Prefeitura de Itanhaém70 menciona a existência de Planos 

e inúmeros tipos de serviços, mas sem detalhes de funcionamento, nem 

estatísticas. No que tange à Segurança, do mesmo modo são dadas notícias 

quanto à iniciativas buscando um maior esforço no setor. Segundo os dados da 

Segurança Pública do Estado, de 2001 a 2015, observa-se uma tendência 

geral de queda nos homicídios dolosos em Itanhaém: de 34 em 2001 chega-se 

a 2015 com 19. No que tange aos roubos e furtos, no entanto, o movimento é o 

inverso: nos primeiros vão de 453 para 838; nos roubos, de 1.721 para 2.327 

registros71. 

Cabe, por fim mencionar que, segundo o Mapa da Violência72 para 2008, 

com dados de 2006, o município se coloca na posição 470, quanto ao número 

de homicídios, dentre os 556 municípios brasileiros – 10% do total – que 

apresentam as maiores taxas médias de homicídios por 100 mil habitantes na 

população total. Ainda assim, cabe mencionar que ocorreu uma queda no 

número de ocorrências, de 36 em 2002, para 27 em 2006. 

4.11.3 Dimensão Econômica 

O município de Itanhaém é o que apresenta o menor PIB entre os 

municípios paulistas da Bacia de Santos. Em 2013, a cidade produziu 

aproximadamente R$ 1,3 bilhões de reais de produto interno, contra os R$ 845 

milhões de 2010. Esses números significaram um crescimento de 54,4% no 

                                            
70 Vide http://www.itanhaem.sp.gov.br 
71 Vide http://www.ssp.sp.gov.br/novaestatistica/Pesquisa.aspx 
72 Vide http://www.mapadaviolencia.org.br/publicacoes/Mapa_2008_municipios.pdf 
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período. Em termos regionais, a economia de Itanhaém representa apenas 

2,7% da região na qual está inserida. 

O indicador de PIB per capita apresentava, em 2010, um valor de R$ 9,7 

mil reais por habitantes no município. Contudo, em 2013, esse dado eleva-se 

para aproximadamente R$ 14 mil reais ou seja, um incremento de 43,5% entre 

os anos. Da mesma forma, este é o menor indicador quando comparados às 

demais cidades da região costeira em análise nesse relatório. 

Por fim, o setor econômico de maior peso na economia do município é o de 

Serviços, com valor adicionado, em 2013, de R$ 726 milhões. Em segundo 

lugar encontra-se o setor da Administração Pública, que atinge o valor de R$ 

347 mi no mesmo ano. No terceiro estágio está o setor da Indústria, com 

apenas R$ 123 milhões de valor adicionado. Por último, a Agricultura, com uma 

produção de R$ 46,4 milhões de reais para este ano. Porém, vale mencionar 

que este valor da Agricultura de Itanhaém está entre os maiores valores 

relativos ao setor no conjunto da Bacia de Santos. 

4.11.3.1  Emprego 
Observando os empregos formais, desde 2015 Itanhaém vem 

apresentando saldo negativo na relação Admissões/Desligamentos. Esse 

quadro já se estabelecia em 2014, pois o saldo positivo foi de apenas 18 

empregos, contra saldo 467, em 2013. 
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Gráfico 73 - Município de Itanhaém - Saldo Admissão/Desligamentos - 
2010-2016 

 
Fonte: MTE, RAIS/CAGED, 2015. 

 
Esse comportamento também se observa nas variações relativas a novas 

admissões entre os anos 2010 e 2015. Pois, se em 2016, houve uma queda 

percentual no número de admissões, 38%, em 2015 houve um crescimento de 

6,9%, superando inclusive 2014, que teve queda de -13,2%. 

Há uma redução de 25% dos empregos formais em 2016, comparado ao 

ano anterior. O último ano em que a variação foi positiva foi em 2013, com um 

crescimento de 15,5%. Um ponto que preocupa é que em 2016, até dados de 

setembro, esse percentual negativo ficou bem acima do padrão dos anos 

anteriores, pois em 2015, a perda foi de 7% e, em 2014, de 10%. 

4.11.3.2 Trabalho e Renda 
O estudo sobre a renda e condição de trabalho da população de Itanhaém 

indica um ganho de renda por parte da população mais pobre, porém, sem 

alterar estruturalmente o quadro de desigualdade social no município. De 

acordo com os dados do Censo, em 2000, os 10% mais ricos possuíam 58% 

de toda a renda da cidade. Valor este que sofre pequena queda, alcançando 
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54% em 2010. Os 40% mais pobres viram sua renda aumentar em dois pontos 

percentuais em 10 anos, passando de 10% para 12,5%, em 2010.  

 

Gráfico 74 - Município de Itanhaém - Participação dos Setores Econômicos no 
Emprego - 2000-2010 

  
Fonte: IBGE, Censos Demográficos de 2000 e 2010. 

 
Como as demais cidades da Área de Estudo, a formalização também 

apresentou certo crescimento, pois em 2000, ela representava 44,5% dos 

empregos, e chegou a 50%, em 2010. Por sua vez, o grau de informalização da 

economia não sofreu grandes mudanças, praticamente se mantendo estável ao 

longo da década, 28% e 28%, respectivamente. 

Observando a ocupação por grandes setores econômicos, novamente o 

setor Serviços foi o que mais absorveu mão de obra, em termos de emprego 

formal nos últimos anos. Da mesma forma, é possível notar um pequeno 

crescimento no setor de Comércio, passando de 14%, em 2000, para 19%, em 

2010. O ponto positivo é a queda do percentual de não ocupados, reduzido 

deem 19%, em 2000, para 10%, em 2010. No entanto, esse valor de dois 

dígitos representa o maior percentual de não ocupados entre os municípios 

analisados na Bacia de Santos. 

Finanças Públicas 

A Receita Corrente de Itanhaém teve um crescimento de 69%, entre 2010 

e 2015, alcançando R$ 321milhões, neste último ano. Contudo, o crescimento 
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da despesa foi parecido, chegando a 72% no último período. Em valores 

absolutos, a despesa se manteve abaixo da receita, pois teve como resultado 

R$ 202 milhões de despesas no último ano. 

Em relação aos indicadores financeiros, em 2010, a carga tributária do 

município representava 32,1% da receita corrente, dado este que não sofre 

importante mudança em 2015, quando a receita tributária alcança 29,8%. O 

peso das transferências também se mantém parecido. Em 2010 elas 

representavam 55,5% da receita corrente, em 2015, há uma redução em 

termos percentuais para 52,8%. 

 

Gráfico 75 - Município de  Itanhaém - Receitas Municipais por principais fontes - 2010-
2015 

 

Fonte: FINBRA/STN, 2015. 
 

Tanto a arrecadação via repasses das cotas de petróleo quanto o grau de 

investimentos também se mantiveram estáveis. Os royalties não chegavam a 

1% das transferências (0,16%), em 2010. Em 2015, esse valor subiu apenas 

para 0,43%, ou seja, não representando importância significativa para fins 

orçamentários da prefeitura.   

O que fica claro é que o resultado da relação receita corrente/despesa 

conseguiu permanecer a mesma entre os anos, 1,17 e 1,15 respectivamente. O 
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que garantiu um pouco mais de segurança fiscal e financeira ao município 

diante de uma baixa capacidade de gerar receitas. 

Olhando para a arrecadação tributária com mais detalhes, Itanhaém tem no 

IPTU importante fonte de receita. Em 2015, o imposto representou 45,8% da 

renda dos recursos tributários, contra 14,8% de ISS. Em relação ao ICMS 

transferido pelo governo estadual, há uma perda de importância na receita 

total, pois em 2010, 13,6% dos recursos com transferências eram provenientes 

do imposto estadual. Em 2015, os valores caíram para apenas 3,62%. Em 

números absolutos, a prefeitura arrecadou em 2015 R$ 25,3 milhões com o 

ICMS, um crescimento de 3,4% em relação ao ano anterior.  
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4.12 Município de Ubatuba 

O município de Ubatuba faz divisa com São Luis do Paraitinga a Norte, o 

Oceano Atlântico ao Sul, Paraty (RJ) a Leste, Natividade da Serra e 

Caraguatatuba a Oeste e Cunha a Nordeste. Pertence ao Setor Costeiro do 

Litoral Norte  e está na Região de Governo de Caraguatatuba que faz parte da 

Região Administrativa de São José dos Campos. As Regiões Administrativas 

do Estado de São Paulo foram instituídas pelo Decreto Estadual nº 48.162 de 3 

de julho de 1967, alterado pelo Decreto Estadual nº 52.576, de 12 de dezembro 

de 1970. A instituição dessas Regiões Administrativas visa descentralizar a 

administração pública no Estado de São Paulo buscando melhor articulação 

entre o governo estadual e os municípios paulistas. Nessa mesma linha, o 

Decreto Estadual nº 22.970, de 29 de novembro de 1984, subdividiu as 

Regiões Administrativas em Regiões de Governo. 

Ademais, Ubatuba faz parte da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e 

Litoral Norte, recém-instituída por meio da Lei Estadual Complementar n° 1166 

de 9 de janeiro de 2012. A Região Metropolitana está subdividida em cinco 

Sub-Regiões que agrupam os seguintes municípios: Sub-Região Litoral Norte - 

São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Ubatuba; Sub-Região São José dos 

Campos - Santa Branca, Paraibuna, Jacareí, Jambeiro, Igaratá, São José dos 

Campos, Caçapava e Monteiro Lobato; Sub-Região Taubaté - Natividade da 

Serra, Redenção da Serra, São Luís do Paraitinga, Taubaté, Lagoinha, 

Tremembé, Pindamonhangaba, Santo Antonio do Pinhal, Campos do Jordão e 

São Bento do Sapucaí; Sub-Região Guaratinguetá - Cunha, Roseira, 

Aparecida, Potim, Guaratinguetá, Lorena, Canas, Cachoeira Paulista e Piquete; 

Sub-Região Cruzeiro - Cruzeiro, Lavrinhas, Queluz, Areias, Silveiras, São José 

do Barreiro, Arapeí e Bananal.  

Em termos de estrutura, a prefeitura possui 2.594 servidores na 

administração direta e 197 na indireta (IBGE, 2013b). O Plano Diretor da 

Cidade foi aprovado em 2006 e o município é dividido em dois distritos: 

Ubatuba e Picinguaba.  
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Figura 17 - Carta Imagem do Município de Ubatuba 

 

Fonte: IBGE, Carta do Brasil em Escala 1:250.000, 2016. 
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Gráfico 76 - Painel Demográfico do Município de Ubatuba 

 
Fonte: IBGE, Censos Demográficos de 1991, 2000 e 2010. 

 



 

 

Sistema de Indicadores Socioambientais no Âmbito 

da Unidade de Operação, Exploração e Produção de 

Petróleo e Gás da Bacia de Santos 

Caracterização dos 

Municípios 

Pág. 

275 / 333 

 

  

 
Claudio A. G. Egler 

Coordenador da Equipe 
Relatório 

BR_03 

Revisão 03 

04/2017 

 

4.12.1 Cadeia de Petróleo e gás no município de Ubatuba 

O zoneamento urbano e ambiental do município de Ubatuba impõe uma 

série de restrições à expansão da atividade industrial na cidade. Da mesma 

maneira, alguns diagnósticos socioeconômicos, como os estudos do Projeto 

Litoral Sustentável (http://litoralsustentavel.org.br/), indicam uma percepção da 

sociedade, manifestas em muitos casos por ações públicas e governamentais, 

como expressão de resistência à ampliação do setor de Petróleo em Ubatuba.   

Nesse sentido, pensar a cadeia do petróleo na cidade exige uma 

abordagem sobre fatores indiretos que agem sobre a economia. Um bom 

exemplo tem sido colocado pelos Plano Nacional de Qualificação Profissional 

(PNQP) e Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás 

Natural – Prominp, ações que em certo momento visou inserir os mais diversos 

municípios do país no âmbito das atividades não apenas técnicas e 

operacionais, mas de serviços que o desdobrara da cadeia de petróleo e gás 

demandaria. 

Dados sobre qualificação profissional desses projetos apontam que 

Ubatuba obteve uma série de investimentos de forma a formar profissionais 

para atuar principalmente no setor de hotelaria e alimentos. De certa forma, 

são áreas que poderiam ser incorporadas às características do próprio 

mercado local da cidade, auxiliando-o a ganhar escala e aprimoramento. 

Outro mudança indireta ligada à cadeia produtiva de Petróleo e Gás, 

refere-se  aos repasses com royalties nos últimos anos. De acordo com os 

dados de finanças públicas, em 2015, os royalties representaram 50% da 

receita corrente da prefeitura, percentual expressivo que faz Ubatuba 

extremamente dependente desta fonte de recurso. Esse quadro evidencia que 

mesmo não possuindo grandes empreendimentos industriais do setor de 

petróleo e gás ou de logística, a realidade do município mudou após o início da 

Exploração e Produção (E&P) na BS. 
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4.12.2 Dimensão Social 

Ubatuba já vivenciou diferentes fases em seu desenvolvimento econômico. 

Iniciada como área agrícola, a cidade evoluiu para a atividade portuária, mas 

acabou por perder a precedência da atividade para o município de Santos. No 

século XX, já como estância balneária, Ubatuba viveu um crescimento 

econômico a partir da construção de uma rodovia que ligou o planalto ao vale 

do Parnaíba. A rápida urbanização, acabou por consolidar a vocação turística, 

mas Ubatuba é, hoje, também conhecida graças às iniciativas de conservação 

da Mata Atlântica e por sediar o Projeto TAMAR destinado à preservação de 

espécies de tartarugas-marinhas.  

De uma maneira geral, os índices que medem a qualidade de vida, como é 

o caso do IPRS – Índice Paulista de Responsabilidade Social, situa Ubatuba 

abaixo da média estadual, integrando o Grupo 4 que inclui os municípios com 

baixo nível de riqueza e deficiências em longevidade e escolaridade. Já o IVS-

Índice de Vulnerabilidade Social coloca Ubatuba entre os municípios do Grupo 

5, confirmando as mesmas condições apontadas no IPRS (http://indices-

ilp.al.sp.gov.br/view/index.php). 

A realidade apontada pelos índices paulistas se confirma, de certa maneira, 

no IDHM. Mas este índice indica que Ubatuba teve uma evolução positiva de 

1991, quando tinha índice Baixo (0,518), para um índice Médio (0,633) em 

2000 e, finalmente, um índice Alto (0,751), em 2010. De uma maneira geral, o 

que se pode detectar é uma instabilidade nos indicadores e uma variedade de 

desempenho entre os diferentes setores. A análise dos principais 

equipamentos e setores sociais de Ubatuba, a seguir, demonstrará as 

condições do município. 
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4.12.2.1 Os Equipamentos Sociais e as Condições de Vida 
 

As instalações sanitárias de rede geral, em Ubatuba, até 2010, conforme 

os dados acima, ainda não haviam atingido sequer 1/3 dos domicílios. Assim, 

embora algum tipo de instalação sanitária existisse, na maior parte dos 

domicílios elas estavam longe de ser as mais eficientes e adequadas. O que 

pode ser mais preocupante, neste caso, é a queda da percentagem dos 

domicílios com fossa séptica, sem que tenha havido uma correspondência no 

uso da rede geral e sim de outros tipos de instalações menos confiáveis. 

Merece registro o fato de que a coleta de lixo alcançava 99,67% dos domicílios 

em 2010 e o abastecimento d’água 75%. 

 

Gráfico 77 - Município de Ubatuba - Domicílio por tipo de Instalação Sanitária - 1991-
2010 

 

Fonte: IBGE, Censos Demográficos de 1991, 2000 e 2010. 
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Depois da ocorrência surpreendente no ano 2000, com alta nas mortes 

abaixo de um ano de idade, iniciou-se o decréscimo gradativo da mortalidade 

nesta faixa de idade, diminuição aliás, também ocorrida nas três faixas 

seguintes, com única exceção da faixa de 20 a 60 anos no último ano da série.  

 

Gráfico 78 - Município de Ubatuba - Mortalidade por Faixa Etária - 1996-2014 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do DATASUS. 

 
No entanto, é sensível o aumento de mortes na faixa de maior idade. Um 

exame mais apurado dessa ocorrência poderia identificar se a causa desse 

acréscimo se deve a problemas nos serviços de saúde do município. 

 

Tabela 30 - Município de Ubatuba - Unidades de Saúde - 2005-2015 
UNIDADES 2005 2010 2015 

Unidade Básica de Saúde 21 14 18 
Clínica Especializada 4 4 6 
Consultório 0 27 24 
Hospital Geral 1 1 1 
Hospital Especializado  0 0 0 
Policlínica 0 0 0 
Posto de Saúde 0 7 1 
Serviço de Apoio 2 3 5 
Vigilância de Saúde 1 1 0 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do DATASUS. 
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A hipótese levantada acima pode ter algum fundamento. Em 2015, a 

população de Ubatuba chegava a 83.890 habitantes e as unidades de saúde 

da tabela acima, em pontos cruciais como Hospital Geral, Policlínica e Posto de 

Saúde não mostram números compatíveis com as necessidades de uma 

população daquele porte. Apenas 3 unidades dentre o conjunto pesquisado 

apresentaram aumento de 2010 para 2015: unidades básicas de saúde, 

clínicas especializadas e serviços de apoio. As demais, mantiveram o mesmo 

número ou apresentaram decréscimo. 

 Os índices de analfabetismo a rigor, estão relacionados com a educação 

nos níveis Pré-escolar e Fundamental. E, neste particular, a tabela abaixo 

retrata uma quase total estabilidade no número de escolas de 2005 a 2015. É 

bem verdade que o número de matrículas apresenta alguma queda, 

exatamente naqueles dois níveis, mas o Ensino Médio demonstra um bom 

aumento no número de matrículas.  

Dado que o município abriga um “Campus” da Universidade de Taubaté 

(UNITAU), que oferece vários cursos de nível superior na modalidade de 

Ensino à Distância, o setor educacional de Ubatuba pode ter reais 

possibilidades de crescimento. 

Tabela 31 - Município de Ubatuba - Número de Escolas e Matrículas por Tipo de 
Instituição e Nível de Ensino - 2005-2009-2015. 

Estabelecimento 
Por tipo e nível 

2005 2009 2015 
Nº de 

escolas 
Nº de 

matrícu
las 

Nº de 
escolas 

Nº de 
matrícu

las 

Nº de 
escolas 

Nº de 
matrícu

las 
Ensino Pré-Escolar 36 3.225 38 2.301 37 2.014 
Público 28 2.980 27 2.110 27 1.754 
Privado 8 245 11 191 10 260 
Ensino Fundamental 51 13.709 51 13.836 50 11.226 
Público 44 12.955 42 12.814 41 10.056 
Privado 7 754 9 1.022 9 1.170 
Ensino Médio 14 3.969 15 3.448 15 3.897 
Público 10 3.704 10 3.180 10 3.575 
Privado 4 265 5 268 5 322 
Fonte: Elaboração própria com base em INEP, Censos Educacionais de 2005, 2009 e 

2015. 

A Prefeitura de Ubatuba não oferece maiores informações sobre as 

condições de segurança, mas por intermédio dos sites de informação do 
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Estado73,  é possível fazer algumas comparações com os outros municípios do 

Litoral Norte – Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela. Ubatuba é a segunda 

colocada em se tratando das taxas para os crimes de “furto” e “roubo”. O 

mesmo ocorre com os “homicídios dolosos”: ainda que o município tenha 

praticamente os mesmos índices de Caraguatatuba, ela se destaca por conta 

das maiores taxas de homicídio74. 

Ainda assim, a cidade foi recentemente apontada pela Secretaria Estadual 

de Segurança Pública como a única cidade do Litoral Norte a apresentar 

redução da criminalidade entre 2007 e 2008, no período de janeiro a setembro. 

Na verdade, o município desenvolveu um Plano de Segurança para receber os 

turistas no verão, denominando-se como a Capital do Surf Paulista. 

4.12.3 Dimensão Econômica 

A cidade de Ubatuba, do Litoral Norte, apresentou um PIB superior apenas 

ao do município de Itanhaém no cenário regional; computando um produto 

interno bruto de R$1,45 bilhões de reais, em 2013. Esses números significam 

um crescimento de 62,2% no PIB municipal em relação a 2010, quando o 

produto foi de R$898 milhões. Considerando a produção de toda a região, 

Ubatuba, que respondia por 13% da economia do setor costeiro em 2010, três 

anos após passa a refletir 11,3% do PIB. 

O PIB per capita, em 2010, foi de R$ 11,4 mil reais por habitante. Em 2013 

esse valor avança para R$ 15,3 mil por habitante, ou seja, uma variação 

positiva de 53,6% entre os anos. Mais uma vez, esse indicador somente supera 

o município de Itanhaém na região costeira da Bacia de Santos. 

Por fim, o setor de serviços é o responsável pelo maior peso na economia 

local, com um valor adicionado de R$ 860 milhões, em 2013, ou 

aproximadamente 57% de toda a produção. O setor industrial ficou atrás do 

                                            
73 Vide http://www.ssp.sp.gov.br/Estatistica/Default.aspx 
74 Vide http://litoralsustentavel.org.br/wp-content/uploads/2013/04/seg-publica_relatorio-

regional-final_rev.pdf 
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setor de Administração: o primeiro com R$ 233 milhões de valor adicionado, o 

segundo com R$ 285 milhões, em 2013. Por último está a Agricultura, que no 

mesmo ano apresentou valor de R$14 milhões. 

4.12.3.1 Emprego 
Diferente da maioria dos municípios da Bacia de Santos considerados 

nesse relatório, Ubatuba apresentou saldo negativo na relação 

admissão/desligamento de empregos formais apenas em 2016, com um total 

de - 949 empregos. No entanto, esse valor, conforme demonstrado na tabela 

abaixo, representa o segundo maior saldo negativo da região, perdendo 

apenas para Santos, que é o polo regional e econômico. Nos anos anteriores o 

saldo foi positivo, com destaque para 2015, cuja a diferença foi de 548 

empregos.  

 

Gráfico 79 - Município de Ubatuba - Saldo Admissão/Desligamentos - 2010-2015 

 
Fonte: MTE, RAIS/CAGED, 2015. 

 
 

Em termos de variação no número de admissões em anos recentes, 

somente em 2016 houve decréscimo, cerca de -36,7%, quando comparado a 

2015. Até então, da mesma forma como o saldo entre admissões e 
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desligamentos, este tem sido o único ano com resultados negativos no 

município. Afinal, 2015 teve crescimento de 5,8% na quantidade de empregos 

criados, enquanto 2014 o comportamento foi ainda maior, 12,7% em relação a 

2013. 

4.12.3.2 Trabalho e Renda 
A cidade de Ubatuba, entre os municípios avaliados no presente estudo, é 

onde há a maior concentração de renda na Bacia de Santos, pois os 10% mais 

ricos da população controlavam, em 2010, 62,4% da renda do município; 

contra 10,6% dos 40% mais pobres. E mesmo comparado aos anos anteriores, 

não há variação dos dados. Na verdade, em 2000, os ricos apresentavam um 

percentual um pouco menor, 61% da renda, de acordo com os dados do IBGE. 

Outro indicador que retrata bem a condição adversa da população mais 

pobre refere-se ao fator Trabalho como principal fonte de renda das famílias da 

cidade. Em 2000, 78% da renda familiar era proveniente do emprego formal. 

Na década seguinte, esse valor reduz para 65%, mesmo com o aumento do 

grau de formalização no município, que passou de 46% para 52,8% em dez 

anos.  

 

Gráfico 80 - Município de Ubatuba - Participação dos Setores Econômicos no 
Emprego - 2000-2010 

  
Fonte: IBGE, Censos Demográficos de 2000 e 2010. 
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Um dado importante é a queda do percentual de desocupados na última 

década. Em 2000, ao todo 18,7% da população economicamente ativa estava 

sem emprego formal. Esse valor cai para apenas 8%, segundo menor 

percentual entre os municípios caracterizados nesse documento e que 

pertencem à Bacia de Santos. Por outro lado, não se verifica grandes 

mudanças na capacidade de absorção da mão de obra nos diferentes setores 

da economia da cidade.  

Em 2010, o setor de serviços foi responsável por 55% dos trabalhadores 

ocupados, números similares à década anterior. Da mesma forma, os demais 

setores apresentaram praticamente os menos números, com exceção da 

indústria de Transformação, que teve um recuo de 7%, em 2000, para 4%, em 

2010. 

A realidade do mercado de trabalho de Ubatuba, pelos indicadores até 

então analisados, apontam mais para uma perda de qualidade do emprego do 

que pela redução e aumento do desemprego, pelo menos por enquanto. Pois, 

mesmo com uma formalização crescente nos últimos anos e com a queda dos 

desocupados nos setores econômicos, não foi perceptível uma melhora na 

distribuição de renda entre a população na última década, uma exceção na 

Bacia de Santos. 

4.12.3.3 Finanças Públicas 
Em termos financeiros, a prefeitura de Ubatuba arrecadou, em 2015, 

R$265mi, o que representa um crescimento de 47% em relação a 2010, 

quando a receita corrente foi de R$ 180 milhões. O crescimento das despesas 

foi ainda maior, 71%, entre 2015 e 2010, saltando de R$ 145 milhões para R$ 

249 milhões em cinco anos. Observando os indicadores financeiros da 

prefeitura, a relação Receita Corrente/Despesas Realizadas, que era de 1,24 

em 2010, caiu para 1,06, em 2015. Além disso, o aumento de despesas fez 

com que a receita tributária passasse a cobrir apenas 68% do custeio fixo da 

máquina pública, em 2015, diferentemente de 2010, quando a relação 

Tributária/Custeio era de 0,82. 
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Gráfico 81 - Município de Ubatuba - Receitas Municipais por principais fontes - 2010-
2015 

 
Fonte: FINBRA/STN, 2015. 

 

Os demais indicadores praticamente não sofreram grandes mudanças. O 

grau de investimento do governo local manteve-se em 4% da despesa; a 

receita tributária passou de 32% da receita corrente para 33%, em 2015; e 

ocorreu um pequeno crescimento do peso das transferências sobre a receita 

municipal, largando de 48%, em 2010, alcançando 52,4%, em 2015. 

Em 2010 o IPTU representava 57% da receita tributária, contudo, esse 

valor recua para 27%, em 2015. Até mesmo o ISS, que passou de 9% para 

12,2%, não consegue alterar o quadro de restrição orçamentária e de cobertura 

de despesas e custeio. Outro sinal de impacto sobre a condição financeira e 

fiscal do município de Ubatuba refere-se ao ICMS repassado pelo estado ao 

município. A variação de ICMS entre 2015 e 2014 foi de apenas 2,8%, o menor 

percentual das cidades da Bacia de Santos estudadas neste relatório. 
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4.13 Município de Itajaí 

Itajaí é um dos principais centros econômicos do Estado de Santa Catarina, 

além de contar com um importante nível educacional de sua população, 

qualidade de vida e bem-estar social, aliado ao desenvolvimento da atividade 

pesqueira, alicerçado pela presença do Porto de Itajaí, que pode ser 

considerado como um dos principais fatores de seu crescimento econômico. 

Destaca-se que o município apresenta a maior renda per capta e o 2o maior 

PIB do Estado de Santa Catarina. 

A atividade pesqueira, destaque na economia, emprega mão-de-obra não 

só na pesca como também na construção naval e indústria alimentícia, a partir 

do processamento do pescado. Atualmente, Itajaí possui um moderno porto, 

considerado como maior exportador da região sul do Brasil e o segundo no 

ranking nacional de movimentação de contêineres, onde além da exportação 

de produtos, recebe navios de turismo, favorecendo este setor econômico, em 

função de suas praias, do seu clima e belezas naturais, havendo, inclusive a 

prática de turismo ecológico. 

Deve-se destacar ainda, o crescimento do município na área de prestação 

de serviços e de educação. No setor de educação Itajaí possui a Universidade 

do Vale do Itajaí (UNIVALI), maior universidade do Estado, que possui 23 mil 

alunos, distribuídos nos cursos de Graduação, Pós-Graduação e Mestrado. 

Em termos político-institucionais, o estado de Santa Catarina criou as 

Agências de Desenvolvimento Regional de Itajaí (ADR), que além da cidade 

núcleo, conta ainda com mais oito municípios. As Agências são responsáveis 

pela regionalização e planejamento dos investimentos e do orçamento 

estadual. Esse tipo de organização contribui para o aumento da transparência 

no uso investimentos e uma melhor organização da estrutura produtiva 

regional. 

Em relação à divisão territorial do município, Itajaí está dividida em 17 

bairros ou zonas administrativas. A prefeitura tem em sua estrutura 5.941 

servidores na administração direta e 108 na indireta, de acordo com a Pesquisa 

de Informações Básicas Municipais (IBGE 2015a). No caso do Plano Diretor da 
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Cidade, o mesmo foi aprovado em 2006, e ainda não consta em processo de 

atualização. Contudo, em 2010, o Governo do Estado de Santa Catarina, a 

partir da Secretaria de Planejamento, elaborou o diagnóstico do Setor Costeiro 

do Litoral Centro Norte Catarinense, que além de caracterizar o setor e seus 

municípios integrantes, estipula a base para o Plano Estadual de Zoneamento 

Costeiro desta faixa territorial. 
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Figura 18 - Carta Imagem dos Municípios de Itajaí e Navegantes 

 

Fonte: IBGE, Carta do Brasil em Escala 1:250.000, 2016. 
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Gráfico 82 - Painel Demográfico do Município de Itajaí 

 
Fonte: IBGE, Censos Demográficos de 1991, 2000 e 2010. 
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4.13.1 Cadeia do Petróleo e Gás no Município de Itajaí 

O Porto de Itajaí é o principal ativo que insere o município na cadeia 

produtiva do Petróleo e Gás não apenas na Bacia de Santos, mas no Brasil 

como um todo. O porto, que passou à administração municipal em 1998, tem 

hoje sua gestão realizada por uma autarquia municipal, criada em 2000. Em 

termos de acesso, este se dá pelas rodovias SC-470/BR-470, que liga Itajaí ao 

oeste catarinense, passando por Blumenau; a BR-101, a 10 km do porto, e a 

SC-486, atingindo Brusque estabelecendo conexão com a malha rodoviária do 

estado. 

O porto, localizado na foz do Rio Itajaí-Açu, tem profundidade de 9,5 

metros, e recebe manutenção permanente, por conta da draga que opera 

diariamente na manutenção do canal. O que permite a entrada de navio com 

no máximo 230 metros de comprimento.  O porto possui ainda 04 berços de 

atracação, que atende tanto navios porta-contêineres como navios de carga em 

geral e frigoríficas. 

De acordo com os dados de registro da PETROBRAS, somente nos 

últimos dois anos, foram pagos com insumos, bens e serviços no município, um 

valor total aproximado de R$ 26 milhões de reais com fornecedores locais 

(PETROBRAS, 2015). A grande parte dos serviços adquiridos refere-se ao 

setor de monitoramento ambiental, neste caso, um bom exemplo, são os 

estudos realizados pela UNIVALI no contexto do PMAP que tem com função 

cadastrar os pescadores, barcos e acompanhar a produção de pesca, suas 

sazonalidades, escoamento e impactos possíveis ocasionados pelas atividades 

da UO-BS. 

Em relação ao município de Itajaí, o relatório de monitoramento de tráfego 

de embarcações da PETROBRAS (PETROBRAS, 2014) constatou 743 

fundeios e 353 atracações, ficando atrás apenas das cidades do Rio de Janeiro 

e São Sebastião. Por último, o relatório de movimentação de cargas da 

empresa registraram que em 2014, somente no Porto de Itajaí foram 
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transportadas mais de 3 mil toneladas de insumos e equipamentos, em sua 

totalidade destinados a Plataforma de Merluza. 

4.13.2 Dimensão Social 

A formação histórica de Itajaí está principalmente relacionada a emigrantes 

de diferentes origens e etnias, embora prevaleça a luso-açoriana. Mas, uma 

característica comum em todos eles foi escolher o corte da madeira em Itajaí 

como a primeira atividade econômica. A derrubada das florestas para venda da 

valiosa madeira local era complementada com a agricultura nas terras férteis 

da região e a pesca.  

Possivelmente o desmatamento está na base das várias catástrofes 

sofridas pelo município, na forma de enchentes dos rios Itajaí-Açu e Itajaí-Mirim 

que inundavam e ainda inundam a cidade. A pior delas, de que se tem notícia, 

ocorreu em 2008 e a mais recente em 2015 quando vários bairros ficaram 

inundados. 

O desenvolvimento do município se fez na direção da indústria, de tal 

forma que, hoje, é o maior PIB do Estado e extraiu todas as vantagens 

advindas da presença do porto, atraindo grandes empresas nacionais e 

multinacionais. O IDHM do município, em 1991, era de 0,588, dentro do nível 

Baixo; em 2000, evoluiu para o nível Médio (0,688, e, em 2010, chegou ao 

patamar superior do nível Alto – 0,795. Considerando, por outro lado, o Índice 

FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM), edição 2015, ano base 2013, 

Itajaí se coloca entre os municípios com Alto desenvolvimento (0,8538) nos 

componentes Educação (0,825) e Saúde (0,9134). Em Emprego e Renda o 

desenvolvimento foi Moderado (0,7954). Com isso, coloca-se em 6º lugar entre 

os municípios do Estado, e em 76º no conjunto do País   

4.13.2.1 Os Equipamentos Sociais e as Condições de Vida 
 

Com um tal volume de riqueza e potencial, seria de se esperar que Itajaí 

tivesse uma estrutura de equipamentos sanitários de qualidade e disponíveis 

para toda a população. Tal não é o caso. Itajaí optou por basear seu 
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esgotamento sanitário em fossas sépticas, de tal maneira que essa modalidade 

atendia a cerca de 93% dos domicílios em 1991. Naquele ano, ainda haviam 

2,5% das casas sem qualquer instalação. Nos anos seguintes Itajaí investiu na 

rede geral e esse tipo de instalação elevou-se a 35,%, percentual que chegou a 

39% dez anos depois. Concomitantemente caíram as instalações de fossas 

sépticas, mas, ainda aumentou a proporção de outros tipos de instalação, mais 

precários. A coleta de lixo, ainda que não estejam disponibilizados os dados 

consolidados, parece atingir a maior parte dos domicílios. 

 

Gráfico 83 - Município de Itajaí - Domicílio por tipo de Instalação Sanitária - 1991-2010 

 
Fonte: IBGE, Censos Demográficos de 1991, 2000 e 2010. 

 
 

Uma outra questão a ressaltar é a dos aglomerados subnormais. Itajaí, 

segundo os dados de 2010, possuía um total de 57.815 domicílios 

permanentes, dos quais 793 em aglomerados subnormais. Os 7 aglomerados 

subnormais no município, concentravam uma população de 3.021 pessoas, ou 

seja, 1,6% do total de Itajaí. A continuidade desses domicílios e de toda a 

situação que a população que neles reside está submetida, está diretamente 



Pág. 

292 / 333 
Caracterização dos 

Municípios 

Sistema de Indicadores Socioambientais no âmbito 

da Unidade de Operação, Exploração e Produção de 

Petróleo e Gás da Bacia de Santos 

 

 

 

     

 
Claudio A. G. Egler 

Coordenador da Equipe 
Relatório 

BR_03 

Revisão 03 

04/2017 

 

ligada à administração local e estadual. Mais ainda ela interfere na qualidade 

de vida e saúde de larga faixa da população de toda a localidade. 

 

Gráfico 84 - Município de Itajaí - Mortalidade por Faixa Etária - 1996-2014 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do DATASUS. 
 

A mortalidade em Itajaí é elevada na faixa correspondente ao primeiro ano 

de vida, mas com comparativamente a outras localidades, bem reduzida na 

população idosa. Além disso, causa estranheza a pequena diferença entre 

essa faixa e a imediatamente anterior, de 20 a 60 anos. Ou seja, se houvesse 

alguma relação entre a mortalidade infantil e, por exemplo, as condições 

sanitárias, essas atingiriam igualmente a população acima dos 60 anos. 

 

Tabela 32 - Município de Itajaí - Unidades de Saúde - 2005-2015 
UNIDADES 2005 2010 2015 

Unidade Básica de Saúde 26 26 32 
Clínica Especializada 30 78 112 
Consultório 192 341 421 
Hospital Geral 1 1 1 
Hospital Especializado  1 1 1 
Policlínica 4 3 2 
Posto de Saúde 1 1 0 
Serviço de Apoio 23 31 40 
Vigilância de Saúde 0 0 0 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do DATASUS. 
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As Unidades de Saúde de Itajaí, com exceção das Policlínicas vêm 

aumentando seu número a cada ano. Claro está que o atendimento no 

município se estrutura de uma maneira diferente, quanto à função 

desempenhada pelas unidades, na medida em que é pouco concebível a 

inexistência de Posto de Saúde e Vigilância de Saúde em um município do 

porte e da complexidade de suas atividades econômicas, como é o caso de 

Itajaí. Da mesma maneira, a existência de apenas 1 Hospital Geral e 1 Hospital 

Especializado deve ser compensado pelos trabalhos realizados pelas Clínicas 

Especializadas e Consultórios que aumentam a cada ano. 

Assim como os demais municípios pesquisados é significativa a queda na 

taxa de analfabetismo de Itajaí entre 1991 (7,0%) e 2010 (2,9 %). Itajaí , desde 

1964, mantem uma Universidade, privada, filantrópica, a Universidade do Vale 

do Itajaí (UNIVALI),  considerada pelo MEC entre as universidades não estatais 

de melhor nível.  

 

Tabela 33 - Município de Itajaí - Número de Escolas e Matrículas por Tipo de 
Instituição e Nível de Ensino - 2005-2009-2015 

Estabelecimento 
Por tipo e nível 

2005 2009 2015 
Nº de 

escolas 
Nº de 

matrícu
las 

Nº de 
escolas 

Nº de 
matrícu

las 

Nº de 
escolas 

Nº de 
matrícu

las 
Ensino Pré-Escolar 92 5.831 85 5.408 101 6.571 
Público 65 6.441 65 4.662 82 5.614 
Privado 27 1.390 20 746 19 957 
Ensino Fundamental 61 25.715 60 26.419 64 26.538 
Público 49 21.611 49 22.260 51 21.482 
Privado 12 4.104 11 4.159 13 5.056 
Ensino Médio 18 9.474 19 7.747 21 8.410 
Público 9 7.343 11 5.955 13 6.503 
Privado 9 2.131 8 1.792 8 1.907 
Fonte: Elaboração própria com base em INEP, Censos Educacionais de 2005, 2009 e 

2015. 
 

O Ensino Pré-escolar assim como o Ensino Fundamental e o Ensino Médio 

em Itajaí estão gradativamente aumentando o seu número de matrículas e, em 

menor intensidade o número de escolas. O Ensino Pré-escolar, após um suave 

recuo em 2009, voltou a crescer em matrículas e escolas públicas. Já no nível 

do Ensino Fundamental o número de matrículas é bem mais expressivo, 
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destacando-se que as escolas públicas têm mais de três vezes o número de 

matrículas das particulares. 

No Ensino Médio a queda no número de matrículas é significativa, voltando 

basicamente ao observado na Pré-escola. O pequeno acréscimo no número de 

escolas públicas em 2015 não chega a estimular e as matrículas resultam 

abaixo daquelas de 2005. 

O portal da Prefeitura de Itajaí além de expressivo volume de serviços 

disponibilizados ao cidadão, busca incentivar e divulgar eventos culturais de 

todos os tipos. Quanto ao aspecto da Segurança, nota-se que ela se concentra 

na questão do trânsito que vem se tornando problemática com o crescimento 

do município e as atividades decorrentes do movimento do porto. Além disso, a 

Prefeitura mantém, um Sistema de Monitoramento Remoto do Nível dos Rios 

de maneira a prevenir a repetição das tragédias já ocorridas75.  

Embora não tenha sido possível identificar a forma como a Prefeitura atua, 

no que diz respeito à área da Segurança de proteção ao cidadão, entende-se 

que ela é de todo necessária. Itajaí situa-se na 145º posição entre os 200 

municípios brasileiros com o maior número de homicídios. O Mapa da 

Violência76  registra ainda que foram 22 homicídios em 2002, 33 em 2003, 38 

em 2004, 39 em 2005 e 50 em 2006. Ou seja, as ocorrências estão em franca 

ascensão. Em termos proporcionais, em 2006, a taxa de homicídios foi de 31% 

por 100 mil habitantes. 

                                            
75  Vide http://defesacivil.itajai.sc.gov.br/telemetria/telemetria.php 
76  Vide http://www.mapadaviolencia.org.br/publicacoes/Mapa_2008_municipios.pdf 
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4.13.3 Dimensão Econômica 

O município de Itajaí atualmente possui o segundo maior PIB do Estado de 

Santa Catarina, ficando atrás apenas de Joinville e a frente da capital 

Florianópolis. Com um produto interno bruto de R$15,4 bilhões de reais em 

2013, obteve um crescimento de 53% em relação a 2010, quando o PIB 

alcançou aproximadamente R$10 bi naquele ano. Considerando o setor 

costeiro Centro Norte, do qual faz parte, a soma de todas as riquezas do 

município representa 59% do PIB regional.  

Em termos per capita, Itajaí vivenciou um incremento de 41,7% entre 2010 

e 2013, passando de R$54,8 mil reais por habitantes, para R$77,7 mil reais no 

final do período. Trata-se do maior valor do PIB per capita da região costeira de 

Itajaí. 

O setor de Serviços tem uma importância preponderante não município, 

com um valor adicionado de R$6,7 bilhões de reais, em 2013, significando 43% 

de todo o produto interno da cidade. A Indústria, com R$1,5 bi, está em 

segundo lugar na economia local, valores superiores aos R$873 milhões da 

Administração Pública e aos R$59 milhões da Agricultura, para o mesmo ano. 

4.13.3.1 Emprego 
A relação entre os números de empregos criados e a quantidade de 

desligamentos por ano, vem apresentando um desempenho negativo no 

município a partir de 2015. A cidade de Itajaí foi a que mais perdeu empregos 

em termos quantitativos em toda o setor costeiro na qual faz parte, ao todo -

1130 empregos, em 2016. Realidade oposta, quando observados os dados de 

2010, cujo saldo positivo foi de 1152 empregos formais novos criados. 

No caso da variação entre as admissões em período recente, o município 

obteve, ano 2013, um crescimento de 8% em relação ao ano anterior. Porém, 

esse quadro muda no ano seguinte, quando há uma variação negativa, ou seja, 

uma redução considerável no crescimento do número de novos empregos 

criados, ao todo -20%, em 2015, e -30,3%, até setembro de 2016.  
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Gráfico 85 - Município de Itajaí - Saldo Admissão/Desligamentos - 2010-2015 

 
Fonte: MTE, RAIS/CAGED, 2015. 

 
De acordo IBGE, os 10% mais ricos do município de Itajaí possuíam 58, 

5% da renda total da cidade, em 2000. Dez anos após, esse percentual recua 

para 51%. Em relação a população pobre, 40% era responsável, em 2000, por 

apenas 11% da renda do município. Valor este que apresente na década 

seguinte uma pequena melhora, saltando para 14,5%, em 2010.  Talvez, a 

formalização do emprego ao longo dos anos tenho ajudado a melhorar a renda 

dos mais pobres da cidade.  

4.13.3.2 Trabalho e Renda 
Em 2000, 65% das pessoas economicamente ativas estavam em 

empregos formais; esse percentual, dez anos depois, alcança 75,7%. Por sua 

vez, o trabalho, como principal fonte de renda da família, tem no município um 

percentual importante, apresentando nos últimos anos, um pequeno 

comportamento crescente, saindo de 80%, em 2000, chegando a 82%, em 

2010. 
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Por fim, os indicadores relativos à ocupação por setor econômico, 

apresentam uma dinâmica específica no âmbito da Bacia de Santos. Mesmo o 

setor Serviço sendo o responsável pelo maior percentual de pessoas 

empregadas na cidade, a indústria de transformação manteve seu importante 

papel durante a década, variando de 17%, em 2000, a 16%, em 2010. Além 

disso, o comércio também absorve uma fatia importante do conjunto das 

ocupações, crescendo de 17% em 2000 para 21%, em 2010. 

 

Gráfico 86 - Município de Itajaí - Participação dos Setores Econômicos no Emprego - 
2000-2010 

  
Fonte: IBGE, Censos Demográficos de 2000 e 2010. 

 

4.13.3.3 Finanças Públicas 
A prefeitura de Itajaí, entre 2010 e 2015, obteve um crescimento de 87,5% 

da receita. Em 2010, em termos absolutos a receita era de aproximadamente 

R$ 587 milhões, valor amplamente superado em 2015, com uma arrecadação 

de R$ 1,1 bilhão. Em relação as despesas realizadas, ocorreu um crescimento 

importante de 97,5% nos últimos anos, passando de R$ 471 milhões, em 2010, 

e atingindo R$ 932 milhões, em 2015.  

Em relação aos indicadores financeiros, contudo, a tabela abaixo 

demonstra que o município ainda precisa ampliar suas fontes próprias de 

recursos. Afinal, sua Receita Tributária representava, em 2010, apenas 15% da 

Receita Corrente, valor que teve no último ano um leve crescimento, 18%. O 
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curioso é que o peso das transferências nas receitas também não apresentou 

aumento significativo em termos percentuais, mantendo os 59% entre os anos. 

A relação receita Tributária/Custeio, que avalia o equilíbrio fiscal da prefeitura, 

praticamente não variou nos últimos cinco anos, marcando em 0,38, em 2015. 

De maneira semelhante, o percentual de investimento sobre as despesas 

praticamente não sofreu nenhuma mudança, apresentando um pequeno 

crescimento: 11,7%, em 2010, para 12,37%, em 2015.  

 

Gráfico 87 - Município de  Itajaí - Receitas Municipais por principais fontes - 2010-2015 

 
Fonte: FINBRA/STN, 2015. 

 

 

Assim como os demais indicadores, a arrecadação com impostos 

municipais também se comportou de forma estável entre 2010 e 2015, 

representando para este ano 18% do total de receita tributária. No caso do ISS, 

o tributo diminui sua participação, saindo de 59%, em 2010, e recuando para 

49%, em 2015. Por fim, o peso do ICMS nas transferências 

intergovernamentais obteve um pequeno crescimento percentual, 

representando 47% da receita com transferências no último ano.  
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4.14 Município de Navegantes 

O município de Navegantes apresenta-se, junto com Itajaí, como um dos 

principais centros regionais do Estado de Santa Catarina, refletido pela sua 

forte economia, voltada para as atividades pesqueiras e indústria naval.   

Até maio de 1962, fazia parte da estrutura político-administrativa do 

município de Itajaí, quando em 30 de maio de 1962, através da Lei Estadual nº 

828, passou à categoria de município, sendo instalado oficialmente em 26 de 

agosto de 1962.  

O município de Navegantes vem apresentando bons resultados 

econômicos e sociais, sendo considerado o terceiro maior centro de captura e 

beneficiamento de pescado da América Latina e suas terras ocupam uma 

posição estratégica para o seu desenvolvimento. Por terra através da BR-470, 

BR-101 e SC-413, vias de acesso ao grande mercado consumidor, eixo Rio 

Grande do Sul/São Paulo/Rio de Janeiro; por ar pela presença do Aeroporto 

Internacional Ministro Victor Konder (Aeroporto de Navegantes), que oferece 

opções de turismo e negócios e, por último o acesso aquaviário, que possibilita 

a atração de navios de carga e passageiros, com o suporte operacional do 

Terminal Portuário de Navegantes (PORTONAVE), considerado como um dos 

mais modernos do País. 

Aliado ao desenvolvimento das atividades portuárias surge na economia 

local a indústria da construção naval, que segundo dados do Sindicato 

Nacional da Indústria de Construção Naval (SINAVAL, 2011), encontra-se em 

5º lugar na geração de empregos deste setor.  

O município de Navegantes, com uma área territorial de 111,46 km2, 

também está inserido na Área de Desenvolvimento Regional – ADR de Itajaí. 

De acordo com os dados do Censo de 2010, está dividido em 10 bairros. Em 

termos de estrutura administrativa, a prefeitura possui 3628 servidores na 

administração direta e apenas 36 na indireta, apontados pela Pesquisa de 

Informações Básicas Municipais (IBGE, 2015a).  

No caso de instrumentos de planejamento urbano, o Plano Diretor da 

Cidade foi elaborado em 2006, e hoje se encontra em fase de atualização. 
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Gráfico 88 - Painel Demográfico do Município de Navegantes 

 
Fonte: IBGE, Censos Demográficos de 1991, 2000 e 2010. 
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4.14.1 Cadeia de Petróleo e Gás no Município de Navegantes 

Além do porto, Navegantes vem servido de apoio logístico à Bacia de Santos 

por intermédio do Aeroporto da cidade. Em julho de 2004, a Infraero inaugurou a 

área de desembarque internacional, sendo a internacionalização oficializada em 

novembro do mesmo ano. Com isso, há o atendimento ao trade turístico de Santa 

Catarina, especificamente à região do Vale do Itajaí. 

No caso da UO-BS, o relatório do Projeto de Monitoramento Socioeconômico 

da BS aponta que ocorreram aproximadamente, desde 2012, 55 mil viagens de 

passageiros representantes da força de trabalho da PETROBRAS, que utilizou os 

serviços do aeroporto de Navegantes. Contudo o relatório indica uma queda nos 

números quando comparados ano a ano. Em 2012, foram transportados 2.719 

efetivos e 17.878 contratados da PETROBRAS, totalizando 20.597 passageiros 

atendidos na BS. Em 2015, há uma queda brusca, com apenas 222 efetivos 

transportados e 3.329 contratados, totalizando 3.551 passageiros (PETROBRAS, 

2015). Assim, o aeroporto local acabou perdendo espaço em relação ao aeroporto 

do Rio de Janeiro, em Jacarepaguá, que mesmo com queda nos registros, 

reponde ainda por 118 mil viagens em 2015. 

Por outro lado, a PETROBRAS vem investindo recursos em alguns projetos 

de ordem social e patrocínio nos últimos anos no município. Por intermédio do 

cumprimento de condicionantes e ações mitigadoras, os dados publicados no 

PMS 2015 indicam que já foram pagos em serviços destinados a projetos sociais 

cerca de R$228 mil reais nos últimos anos. 

4.14.2 Dimensão Social 

As características e a origem de Navegantes estão intrinsecamente ligadas às 

de Itajaí. Na verdade, o município de Navegantes apenas adquiriu sua 

independência em 1962, quando desmembrou-se de Itajaí. Seguiu assim a 

vocação turística e desenvolveu a exploração do pescado, setor onde possuía 

maiores vantagens comparativas. Em 2005 com a criação da PORTONAVE, 

Navegantes inicia a trajetória como cidade portuária, beneficiada com o 



Pág. 

302 / 333 
Caracterização dos 

Municípios 

Sistema de Indicadores Socioambientais no âmbito 

da Unidade de Operação, Exploração e Produção de 

Petróleo e Gás da Bacia de Santos 

 

 

 

     

 
Claudio A. G. Egler 

Coordenador da Equipe 
Relatório 

BR_03 

Revisão 03 

04/2017 

 

desenvolvimento de rodovias, principalmente a BR-101, que promoveram a 

interligação do município com o restante do Estado e outras regiões. 

Ainda de dimensões menores que Itajaí, Navegantes tem apresentado um 

desenvolvimento importante desde que, em 2007, atracou o primeiro navio em 

seu porto. Assim, segundo o IFDM, da FIRJAN, para 2015, ano base 2013 o 

município tem um Alto desenvolvimento (0,8579). Os três componentes do 

indicador igualmente se situam em Alto desenvolvimento: Educação, 0,8175; 

Saúde, 0,8635, e Emprego e Renda, 0,8927. Com isso, Navegantes se coloca na 

5º posição em relação ao Estado de Santa Catarina e em 63º no conjunto dos 

municípios do País.  

No entanto, segundo o IDHM, o município em 2010 ainda não alçava ainda os 

níveis mais altos da escala. Os parâmetros deste índice naturalmente não 

correspondem inteiramente aos da FIRJAN e, no cálculo dos componentes, 

chegam a outro quadro: em 1991, Navegantes tinha o IDHM em nível Baixo 

(0,525); em 2000, evoluiu para Médio (0,606) e, em 2010, para Alto (0,736), mas 

ainda em sua porção inferior. 

Os Equipamentos Sociais e as Condições de Vida 

 

Os indicadores a seguir permitirão traçar um quadro mais detalhado sobre os 

setores que definem as condições de vida da população de Navegantes em suas 

vantagens e limitações. 

A questão do saneamento básico em Navegantes ainda apresenta problemas. 

Em primeiro lugar, apenas a partir de 2000 se inicia um trabalho de construção de 

uma rede geral de esgotamento sanitário, que permite um controle mais efetivo de 

dejetos e seu destino. Tanto é que, em 2010, apenas 25% dos domicílios eram 

alcançados pela rede geral e ainda aumentava a parcela servida por fossas 

sépticas particulares. Além disso, em 2010, mantinha-se relativamente elevada 

(12,2) a percentagem referente aos outros tipos de instalações, as que envolvem 

os sistemas menos seguros. 
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Gráfico 89 - Município de Navegantes - Domicílio por tipo de Instalação Sanitária - 1991-
2010 

 
Fonte: IBGE, Censos Demográficos de 1991, 2000 e 2010. 

 

Nesse ponto é preciso atentar que Navegantes tem um aglomerado do tipo 

subnormal (AGSN) onde existiam, em 2010, 262 domicílios com população de 

963 pessoas. A maior probabilidade é de crescimento da cidade e, por 

conseguinte, desses AGSN. Hoje, o município conta com um serviço de coleta de 

lixo que alcançava, em 2010 quase 100% dos domicílios por serviço de limpeza. 

Além disso, o abastecimento d’água é gerenciado pela Empresa de Agua e 

Saneamento de Navegantes, vinculada à Companhia Catarinense de Águas e 

Saneamento (CASAN) e, embora alcance 92% dos domicílios, ainda não chegou 

a atender todos os bairros. Tanto que já se projeta uma ampliação do sistema77. 

                                            
77  Vide http://www.casan.com.br/menu-conteudo/index/url/navegantes#0 
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Gráfico 90 - Município de Navegantes - Mortalidade por Faixa Etária - 1996-2014 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do DATASUS. 

 

Os dados de mortalidade revelam uma melhoria nas condições de vida, com 

uma progressiva redução da participação da mortalidade nas faixas etárias abaixo 

de 60 anos, embora apresentasse uma pequena elevação do número de óbitos 

da população infantil de menos de um ano, passando de 1 para 3 entre 2010 e 

2014. As Unidades de Saúde do município oferecem uma clara ideia de que a 

população tem encontrado unidades disponíveis para tratamento e que estas, de 

uma maneira geral vêm aumentando em número, acompanhando o forte 

crescimento demográfico do município.  

Ainda assim, cabe ponderar sobre a sobrecarga de algumas unidades por 

absoluta ausência de outras: Existem Unidades Básicas, Clínicas Especializadas, 

Consultórios e Serviços de Apoio, porém nenhum Posto de Saúde, Policlínica ou 

Vigilância de Saúde. E um único Hospital Geral segue como recurso maior para 

atendimento geral da população, considerando que, provavelmente os 

Consultórios são destinados a pacientes particulares. 
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Tabela 34 - Município de Navegantes - Unidades de Saúde - 2005-2015 
UNIDADES 2005 2010 2015 

Unidade Básica de Saúde 16 19 21 
Clínica Especializada 4 15 11 
Consultório 12 31 42 
Hospital Geral 1 1 1 
Hospital Especializado  0 0 0 
Policlínica 0 0 0 
Posto de Saúde 1 0 0 
Serviço de Apoio 1 5 11 
Vigilância de Saúde 1 1 0 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do DATASUS. 

 

Quanto à Educação, observa-se uma significativa redução na Taxa de 

Analfabetismo, que caiu de 12,3 % em 1991 para 4,0 % em 2010. É importante 

sublinhar que a queda do analfabetismo de 1991 a 2010 se faz em um cenário de 

forte crescimento populacional, o que implica um esforço maior para obter os 

resultados esperados. 

 

Tabela 35 - Município de Navegantes - Número de Escolas e Matrículas por Tipo de 
Instituição e Nível de Ensino - 2005-2009-2015 

Estabelecimento 
Por tipo e nível 

2005 2009 2015 
Nº de 

escolas 
Nº de 

matrícu
las 

Nº de 
escolas 

Nº de 
matrícu

las 

Nº de 
escolas 

Nº de 
matrícu

las 
Ensino Pré-Escolar 25 2.328 27 1.662 31 2.423 
Público 17 1.374 18 1.082 26 2.316 
Privado 8 954 9 580 5 107 
Ensino Fundamental 26 8.382 30 9.531 31 10.444 
Público 22 7.663 25 8.655 25 9.664 
Privado 4 719 5 876 6 780 
Ensino Médio 7 1.823 7 1.783 8 2.366 
Público 4 1.611 4 1.563 5 2.153 
Privado 3 212 3 220 3 213 

Fonte: Elaboração própria com base em INEP, Censos Educacionais de 2005, 2009 e 
2015. 

 
Já a parte de escolas e matrículas há também um crescimento claro, ainda 

que com algum intervalo em 2009. Importa sobretudo observar a força do 

crescimento e manutenção de escolas e matrículas do setor público nos três 
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níveis. É importante observar nesse sentido que, embora abaixo do volume de 

matrículas do Ensino Fundamental, pelo êxodo que ainda ocorre, as matrículas do 

Ensino Médio prosseguem em crescimento. 

4.14.3 Dimensão Econômica 

Navegantes, mesmo surgindo como o segundo polo econômico da região 

costeira do Litoral Centro Norte, ainda possui um PIB bem abaixo quando 

comparado a Itajaí. Em 2013, a cidade apresentou um PIB de R$1,43 bilhão de 

reais, chegando a R$ 2,3 bilhões, em 2013, ou seja, um crescimento de 87,4% no 

período. No cenário regional, o município aumentou sua parcela de contribuição 

para o PIB do setor costeiro: em 2010, a cidade representava 8% do PIB regional; 

três anos após, esse percentual chega a 10,3%. 

No que tange ao PIB per capita, há também um considerável crescimento no 

período analisado. Pois, se em 2010 o valor era de R$ 23,6 mil reais por 

habitantes, em 2013, o indicador eleva-se para R$ 39,2 mil reais/habitantes, na 

prática um avanço de 66% no período. 

O setor de Serviços ainda é o maior campo de produção e geração de 

recursos na cidade, com o valor adicionado de R$ 1,27 bilhões, em 2010, ou 

ainda 55% do PIB municipal. Já a indústria apresentou no mesmo ano um valor 

de R$ 532 milhões, contra R$ 246 milhões da Administração Pública e bem acima 

dos R$ 42 milhões da Agropecuária. 

Emprego 

Em relação a geração de novos empregos, Navegantes teve um 

comportamento distinto de Itajaí, em 2016. O município obteve um saldo positivo 

de 412 admissões, diferentemente do ano anterior, 2015, em que o saldo negativo 

atingiu a perda de 1511 vagas de trabalho em relação ao número de 

desligamentos. Na verdade, 2015 foi uma exceção, pois a cidade vinha mantendo 

saldos positivos desde 2010. 
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Gráfico 91 - Município de Navegantes - Saldo Admissão/Desligamentos - 2010-2015 

 
Fonte: MTE, RAIS/CAGED, 2015. 

 
Quando observados a variação somente das admissões a cada ano, contudo, 

nota-se uma constante perda no lançamento de novos empregos nos últimos 

anos. O que pode significar uma estabilização da expansão econômica na cidade, 

ou até mesmo, um recuo das atividades produtivas em Navegantes. Porém, 

chama a atenção o aumento percentual dessa retração, pois se em 2013, o 

crescimento negativo foi de -3,46, em 2016, contabilizado até setembro, o 

percentual foi de -30,36%. 

Trabalho e Renda 

Em relação a renda da população, ocorreu importante transição na 

distribuição de renda no município. De acordo com os dados do IBGE, em 2000, 

os 10% mais ricos absorviam 52% da renda na cidade, contra 13%, dos 40% mais 

pobres. Esses valores sofreram uma alteração na década seguinte, com os ricos 

controlando 47% da renda, e os 40% mais pobres passando para 

aproximadamente 16%. De fato, há na última década uma distribuição da renda 

que, considerados o aumento do grau de formalização do emprego, que em 2010 

chegou a 70%, e o contínuo saldo positivo na relação Admissão/Desligamento, 
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entende-se a melhora na condição social da população do município. Além disso, 

o percentual de trabalhadores desocupados encolheu consideravelmente, 

passando de 16%, em 2000, para 6% na década seguinte. 

Ao analisar o indicador de ocupados por setor econômico, também é possível 

fazer correlações com o quadro atual do trabalho na cidade de Navegantes. A 

tabela abaixo aponta para uma economia diversificada do município. O setor 

Serviços, tanto em 2000 como em 2010, foi o responsável pela maior absorção de 

mão de obra, 32% no primeiro ano, e 39% no final do período. Navegantes 

destaca-se pelo peso da Indústria de Transformação, apesar da queda de 23% 

para 17% entre na primeira década do século XXI. Destaca-se o comércio, com 

18,5% de mão de obra empregada.  Importante também observar a queda de 

14% para 6% na população não ocupada no período considerado. 

 

Gráfico 92 - Município de Navegantes - Participação dos Setores Econômicos no 
Emprego - 2000-2010 

 
 

Fonte: IBGE, Censos 2000 e 2010. 
 

Finanças Públicas 

No que tange ao ganho de receitas nos últimos anos, Navegantes apresentou 

um crescimento de 114,21%, entre 2010 e 2015, com uma receita corrente de 

R$213 milhões ao final do período, bem acima dos R$ 99 milhões de 2010. No 
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caso das despesas, o crescimento também mais que dobrou, tendo uma variação 

de 111,8%, ou seja, em 2015 realizou uma despesa de R$118 milhões.  

A relação Receita Corrente/Despesa realizada se manteve estável e 

superavitária, conforme indica a tabela a seguir, representando 1,18 em 2010, e 

1,20, em 2015. A Receita Tributária, contudo, vem apresentando um baixo 

desempenho. Ela significava, em 2010, 21% das receitas correntes, passando 

para 22%, cinco anos mais tarde. O resultado é que a relação Receita 

Tributária/Custeio da Máquina Pública não sofreu importante alteração nos 

últimos anos, iniciando a série com 0,35 e chegando a 0,38, em 2015. Na 

verdade, o peso das receitas via transferências intergovernamentais é a base da 

arrecadação do município, pois representa 60% da receita corrente da prefeitura.  

Direta ou indiretamente, o reflexo desse quadro afeta a capacidade de 

investimentos da administração local. Com isso, a despesa com investimento, que 

representou 36,7% do total de despesas realizadas, em 2010, passa, em apenas 

cinco anos, 16% das despesas. 

 

Gráfico 93 - Município de  Navegantes - Receitas Municipais por principais fontes - 2010-
2015 

 
Fonte: FINBRA/STN, 2015. 
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Em relação a capacidade de gerar receitas a partir de impostos municipais, o 

IPTU não apresentou nos últimos anos grande variação. O tributo representava 

22% das receitas tributárias, em 2010, tendo uma pequena queda para 20%, em 

2015. Já o ISS observou um pequeno crescimento entre os anos. Em 2010, 48% 

da receita era gerada pelo ISS, esse número cresce para 51,2%, em 2015.  

O dinamismo econômico na cidade de Navegantes, de certa forma descritos 

nos indicadores de Emprego e Renda, não apresenta o mesmo desempenho 

quando comparado aos indicadores de finanças públicas do município. Mesmo 

com um crescimento na arrecadação com o ICMS em anos recentes, cujo 

percentual foi de 5,7% entre 2014 e 2015, constatou-se que em escala geral, o 

peso sobre as transferências constitucionais, que representam 60% da receita 

corrente local, não foi tão grande. No entanto, a condição superavitária do 

orçamento da prefeitura garante ao menos uma situação estável na economia da 

cidade e na gestão pública como um todo.  
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5 Conclusão 

A etapa de Caracterização dos municípios área de influência da Bacia de 

Santos selecionados para o projeto tem duas importantes funções para o 

prosseguimento do trabalho de elaboração do projeto piloto para um sistema de 

monitoramento socioeconômico: primeiro, oferecer um panorama geral da 

situação ambiental, econômica e social destes municípios e se seus  setores 

costeiros, submetidos aos mais diversos elementos de pressão e complexos tipos 

de vetores de transformação territorial por conta das atividades de exploração e 

produção de óleo e gás. Neste caso, é fundamental observar os municípios no 

contexto da Bacia de Santos, e perceber as principais mudanças vivenciadas por 

eles nesses últimos anos, como meio de orientação para as análises posteriores.  

Um segundo ponto em questão, refere-se à identificação e à descrição de 

alguns indicadores e fontes de dados já disponíveis e que podem auxiliar na 

construção do sistema piloto de monitoramento da Bacia de Santos. Aqui é 

preciso considerar dois caminhos para recortar e selecionar os indicadores, 

primeiro sua capacidade de sistematizar a realidade que procura-se monitorar e 

conhecer; posteriormente, para fins de monitoramento e acompanhamento, é 

fundamental levar em conta sua periodicidade e acessibilidade, ou seja, a 

frequência na qual é produzido, publicado e disponibilizado. 

Tanto na área Econômica como na Social, principalmente, há dados e 

indicadores que permitem um acompanhamento periódico do comportamento dos 

fatores socioeconômicos da população e dos lugares. Um esforço central é 

relacioná-los. Da mesma forma, a PETROBRAS vem levantando  um conjunto de 

informações que representam, não apenas as atividades da empresa na UO-BS, 

mas retratam a cadeia produtiva que atende as operações na Bacia de Santos. As 

informações são provenientes de outros projetos condicionantes dos processos 

de licenciamento da UO-BS, dentre estes, relatório do Projeto de Controle da 

Poluição – PCP; Projeto de Monitoramento de Tráfego de Embarcações – PMTE;  

Relatórios de Vias de Acesso, além de outros dados apresentados nos Relatórios 

de Levantamento de Dados do  Projeto de Monitoramento Socioeconômico 
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(PETROBRAS, 2015; 2106). Mais do que isso, traz alguns aspectos que devem 

ser considerados para a propositura, principalmente, dos indicadores de Pressão 

que integrarão o Marco Ordenador. 

Se convencionou analisar os impactos das atividades produtivas nos 

territórios a partir de indicadores sintéticos tais como o PIB municipal, por 

exemplo. Sabe-se, contudo, que para um monitoramento de fato, a relação 

economia/social/ambiental requer um conjunto de elementos mais concretos e 

próximos do ambiente em estudo. Observar a relação entre emprego e 

crescimento econômico, conforme visto na caracterização deste produto C é um 

primeiro passo; ou ainda, considerar a relação entre aumento de despesas de 

custeio das prefeituras com a necessidade de ampliação da rede de ensino e 

saúde, pode auxiliar na identificação de prioridades a serem seguidas pela gestão 

pública. 

Ficou evidenciado pelos dados presentes neste relatório que no âmbito geral 

da Área de Estudo, ocorreu nos anos recentes uma mudança de escala na 

circulação de recursos financeiros na região, ou via riquezas geradas como 

produto interno, ou por conta do aumento acelerado de receitas das prefeituras e 

da renda geral da população. Trata-se de um quadro de crescimento econômico e 

de melhora da qualidade de vida das pessoas. Porém, cabe perceber se 

representam uma transformação estrutural nas economias locais e regional, ou se 

apenas respondem a um contexto mais amplo de aumento de investimentos e de 

circulação de dinheiro no país e nos estados. 

Por exemplo, qual é o impacto dessa elevação de escala econômica na vida 

da população? E na gestão territorial? Os indicadores de renda, por exemplo, 

evidenciaram um ganho das famílias mais pobres na última década, contudo, o 

mesmo não significou uma transição estrutural na distribuição de renda na 

sociedade como um todo. Nesse caso, qual é o peso das atividades vinculados à 

cadeia de petróleo e gás nesse cenário? 

Os maiores municípios, independente do estado ou do setor costeiro (com 

algum destaque negativo para as cidades fluminenses), se apresentaram mais 
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desiguais, onde nos últimos dez anos não ocorreram transferências de renda das 

camadas mais ricas às mais pobres. 

Tal quadro faz com que parte da população ainda se encontre em situação 

vulnerável à possíveis mudanças no cenário político e econômico nos municípios. 

Essa volatilidade acaba fazendo com que haja um permanente aumento de 

despesas públicas para fins de investimentos na economia e na garantia de 

serviços sociais, como assistência, saúde, educação e segurança pública. E de 

fato, foi isso que se verificou nos últimos anos. 

Se houve um incremento radical das receitas em todas as prefeituras aqui 

analisadas, raros foram os casos em que a despesa não cresceu na mesma 

proporção ou até em patamares superiores. O ponto negativo é que as receitas 

próprias, ou seja, fruto de tributação municipal ou estadual não alcançaram níveis 

que garantissem um melhor equilíbrio fiscal das prefeituras. Ao contrário, na 

maioria das cidades, percebe-se uma perda de importância neste tipo de receita, 

e uma gradual dependência das transferências intergovernamentais, a exemplo 

dos royalties. 

Há casos de prefeituras de menor porte, como Ilhabela e Maricá, que 

obtiveram um ganho extraordinário de recursos oriundos das atividades de 

petróleo e gás na região, contudo essa injeção de valores ainda não se reverteu 

em melhoria das atividades produtivas nos municípios, fazendo com que a 

economia local seja altamente dependente desse tipo de repasse e das 

flutuações do mercado de commodities e energia. Além disso, municípios com 

fortes restrições em termos de uso do solo, seja por conta de restrições 

ambientais, seja por limitações institucionais, serão  inseridos no ambiente 

comercial e de negócios da cadeia de petróleo e gás, o que certamente vai exigir 

uma presença mais efetiva dos setor público. 

No caso dos dados de saúde e de segurança os indicadores demonstraram 

uma queda nas incidências de doenças e de violência. Esse fenômeno ocorre em 

praticamente todos os municípios analisados. O que deve se ater nesse sentido, 

são ocorrências de caráter específico e focalizadas em lugares e grupos sociais, 
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ou seja, entre todas, que doenças ou problemas de saúde vem se mantendo ou 

se intensificando nos últimos anos? A relação com o crescimento demográfico e 

com a urbanização de cidades antes de menor porte, e que passam hoje por um 

processo de expansão de sua mancha urbana, são exemplos claros dessa 

particularidade epidemiológica. 

Já se sabe algum tempo que a urbanização sem infraestrutura adequada 

geralmente é uma das causas da incidência de dengue no espaço urbano, por 

exemplo. Cidades como o Rio de Janeiro, há décadas, e Itaboraí, recentemente, 

vêm apresentando um comportamento endêmico em relação a Dengue. Da 

mesma forma, se o Brasil viveu sua transição epidemiológica nos anos 60, com a 

superação das taxas de mortalidade por doenças infectocontagiosas por doenças 

cardiovasculares e pulmonares; atualmente, epidemias de tuberculose e 

hanseníase retornam ao contexto urbano a patamares que haviam sido 

superados no passado. 

No caso da violência, a queda geral dos índices não teve o mesmo 

comportamento quando observados grupos sociais distintos. No país, as maiores 

vítimas de homicídios são homens jovens e pobres, que vivem em áreas urbanas. 

Essa condição evidencia a permanência da desigualdade social e da injustiça em 

nossas cidades. Além disso, essas taxas não sofreram grandes mudanças 

mesmo nos períodos em que ocorreram aumento de renda entre os mais pobres.  

Todos esses fatores impactam diretamente no aumento de gastos públicos, 

especialmente as despesas com o custeio da máquina e dos serviços públicos. 

Conforme visto ao longo deste relatório, o aumento da despesa, em alguns casos 

foi superior ao crescimento de receitas. Além disso, a relação Receita Tributária X 

Custeio, na maioria dos municípios, mostrou uma prefeitura incapaz de gerar 

novas receitas e economias.  

Se levar em conta a recente série histórica da geração de emprego, há um 

aumento gradual da variação negativa na relação admissões/desligamentos, fato 

que tende a gerar mais pressão sobre as receitas municipais e sistemas públicos. 

O cenário fiscal sugere um maior equilíbrio nos municípios de Santa Catarina, 
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porém, suas receitas são da mesma forma altamente dependentes de repasses. 

A vantagem dos municípios de Itajaí e Navegantes neste momento parece ser 

sua posição geográfica estratégica, que os inserem na área de influência da UO-

BS. A partir da infraestrutura logística disponível, ambos podem assumir papéis 

mais incisivos nas atividades operacionais e de apoio que atendem à cadeia do 

petróleo e gás. Além disso, a condição socioeconômica da população, que conta 

com bons indicadores, faz com que essas cidades ao menos possam enfrentar 

com melhores condições as possíveis alternâncias e recuos na economia regional 

da Bacia de Santos. 

A queda nos dados relativos ao mercado de trabalho é generalizada, porém, 

os municípios do Rio de Janeiro são aqueles que apresentaram as maiores 

perdas. Somente a capital teve uma redução de 100 mil postos de trabalho no 

último ano, o que influência diretamente a economia de toda a região em análise. 

A cidade de Angra dos Reis também apresentou um encolhimento na oferta de 

emprego. Em São Paulo, há uma maior variação entre os municípios, onde é 

possível identificar tanto saldos positivos como negativos em termos de 

admissões/desligamentos.  

A incerteza em termos socioeconômicos nos municípios de porte médio e 

menores também ocorre, pois são esses que mais dependem de investimentos 

intergovernamentais e da ampliação dos serviços públicos. Se há uma melhoria 

nas taxas de alfabetização em toda a região, a condição do jovem, especialmente 

aquele em idade escolar para o ensino médio, deve ser monitorada. Nessa fase 

da vida, principalmente o jovem de classe popular, tem a difícil escolha em 

priorizar ou mercado de trabalho ou a educação. Se a renda familiar hoje é uma 

incógnita por causa do atual cenário de aumento do desemprego, por outro lado a 

escola pública dependerá sempre de mais recursos, o que exige da prefeitura o 

aumento do seu custeio. 

Cidades que vem passando por um aumento crescente de receitas deveriam 

atentar para a questão do ensino entre os jovens e sua relação com o mercado de 

trabalho. No caso dos municípios maiores, além desse elemento, a condição 
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urbana continua se impondo como fator preponderante para a sociedade e a vida 

cotidiana como um todo.  

Neste ponto, um futuro sistema de monitoramento tem que considerar que os 

temas saneamento/cidade andam entrelaçados à relação investimentos/finanças 

públicas. Por sua vez, ter a sensibilidade para perceber que a infraestrutura 

urbana impacta no aumento de receitas tributárias, seja por via do ordenamento 

urbano, seja por conta do incentivo à novas atividades produtivas; da mesma 

forma, esta infraestrutura responde hoje como um determinante social à saúde, 

ou seja, influencia diretamente na circulação e incidência de doenças e na 

necessidade de maiores gastos com ampliação dos serviços em saúde e 

estruturação da rede de estabelecimentos hospitalares e recursos humanos.  

O esforço aqui empreendido para a caracterização dos municípios serve 

como pano de fundo para o desenho do sistema de monitoramento piloto da 

Bacia de Santos. Conforme dito no início desta conclusão, o desafio será 

identificar quais indicadores nos permitem relacionar estes campos aqui descritos 

e quais tem acessibilidade e periodicidade compatível com um trabalho de 

acompanhamento. De qualquer forma, o presente relatório deu visibilidade a 

alguns dados, fontes e indicadores possíveis de serem aproveitados nas 

atividades futuras. Cabe agora, organizá-los de modo sistemático, buscando 

outros novos, de forma a qualificar ainda mais as informações aqui 

disponibilizadas, e revendo aqueles que por questões técnicas não terão como 

serem aproveitados nas etapas seguintes. 
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7 Anexo 

Tabela 36 - Zona Costeira da Bacia de Santos - Municípios por setores costeiros 
Estado Setor Costeiro Município Piloto 

Rio de Janeiro Baia da Guanabara Belford Roxo  
Rio de Janeiro Baia da Guanabara Duque de Caxias  
Rio de Janeiro Baia da Guanabara Guapimirim  
Rio de Janeiro Baia da Guanabara Itaboraí Sim 
Rio de Janeiro Baia da Guanabara Japeri  
Rio de Janeiro Baia da Guanabara Magé  
Rio de Janeiro Baia da Guanabara Maricá Sim 
Rio de Janeiro Baia da Guanabara Mesquita  
Rio de Janeiro Baia da Guanabara Nilópolis  
Rio de Janeiro Baia da Guanabara Niterói Sim 
Rio de Janeiro Baia da Guanabara Nova Iguaçu  
Rio de Janeiro Baia da Guanabara Rio de Janeiro Sim 
Rio de Janeiro Baia da Guanabara São Gonçalo  
Rio de Janeiro Baia de Guanabara Queimados  
Rio de Janeiro Baia da Guanabara São João de Meriti  
Rio de Janeiro Baia da Ilha Grande Angra dos Reis Sim 
Rio de Janeiro Baia da Ilha Grande Paraty Sim 
Rio de Janeiro Baia de Sepetiba Itaguaí  
Rio de Janeiro Baia de Sepetiba Mangaratiba  
Rio de Janeiro Baia de Sepetiba Seropédica  
Rio de Janeiro Lagos/São João Araruama  
Rio de Janeiro Lagos/São João Saquarema  
Rio de Janeiro Lagos/São João Arraial do Cabo  
São Paulo Baixada Santista Bertioga  
São Paulo Baixada Santista Cubatão  
São Paulo Baixada Santista Guarujá  
São Paulo Baixada Santista Itanhaém Sim 
São Paulo Baixada Santista Mongaguá  
São Paulo Baixada Santista Peruíbe  
São Paulo Baixada Santista Praia Grande  
São Paulo Baixada Santista Santos Sim 
São Paulo Baixada Santista São Vicente  
São Paulo Cananeia-Iguape Cananéia  
São Paulo Cananeia-Iguape Iguape  
São Paulo Cananeia-Iguape Ilha Comprida  
São Paulo Litoral Norte (SP) Caraguatatuba Sim 
São Paulo Litoral Norte (SP) Ilhabela Sim 
São Paulo Litoral Norte (SP) São Sebastião Sim 
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São Paulo Litoral Norte (SP) Ubatuba Sim 
Paraná Setor Único (PR) Antonina  
Paraná Setor Único (PR) Guaraqueçaba  
Paraná Setor Único (PR) Guaratuba  
Paraná Setor Único (PR) Matinhos  
Paraná Setor Único (PR) Morretes  
Paraná Setor Único (PR) Paranaguá  
Paraná Setor Único (PR) Pontal do Paraná  
Santa Catarina Litoral Central (SC) Biguaçu  
Santa Catarina Litoral Central (SC) Florianópolis  
Santa Catarina Litoral Central (SC) Gov. Celso Ramos  
Santa Catarina Litoral Central (SC) Palhoça  
Santa Catarina Litoral Central (SC) São José  
Santa Catarina Litoral Central (SC) Tijucas  
Santa Catarina Litoral Centro Norte (SC) Balneário Camboriú  
Santa Catarina Litoral Centro Norte (SC) Balneário Piçarras  
Santa Catarina Litoral Centro Norte (SC) Bombinhas  
Santa Catarina Litoral Centro Norte (SC) Camboriú  
Santa Catarina Litoral Centro Norte (SC) Itajaí Sim 
Santa Catarina Litoral Centro Norte (SC) Itapema  
Santa Catarina Litoral Centro Norte (SC) Navegantes Sim 
Santa Catarina Litoral Centro Norte (SC) Penha  
Santa Catarina Litoral Centro Norte (SC) Porto Belo  
Santa Catarina Litoral Norte (SC) Araquari  
Santa Catarina Litoral Norte (SC) Balneário Barra do Sul  
Santa Catarina Litoral Norte (SC) Barra Velha  
Santa Catarina Litoral Norte (SC) Garuva  
Santa Catarina Litoral Norte (SC) Itapoá  
Santa Catarina Litoral Norte (SC) Joinville  
Santa Catarina Litoral Norte (SC) São Francisco do Sul  
 Fonte: Elaboração Própria. 
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Tabela 37 - Bacia de Santos - Compartimentos territoriais 

Unidade da 
Federação 

Município ZCB
S 

(1) 

FLBS 
(2) 

PCSR
-BS 
(3) 

Área de Influência 
EIA/RIMA 

Piloto 
(5) 

Etapa 
1 

Etapa 2 
(4) 

Rio de Janeiro Araruama X X   X  
Rio de Janeiro Saquarema X X   X  
Rio de Janeiro Arraial do Cabo X X     
Rio de Janeiro Belford Roxo X      
Rio de Janeiro Duque de Caxias X    X  
Rio de Janeiro Guapimirim X X   X  
Rio de Janeiro Itaboraí X     X 
Rio de Janeiro Japeri X      
Rio de Janeiro Magé X X   X  
Rio de Janeiro Maricá X X  X X X 
Rio de Janeiro Mesquita X      
Rio de Janeiro Nilópolis X      
Rio de Janeiro Niterói X X X X X X 
Rio de Janeiro Nova Iguaçu X      
Rio de Janeiro Rio de Janeiro X X X X X X 
Rio de Janeiro São Gonçalo X X   X  
Rio de Janeiro Queimados X      
Rio de Janeiro S. João de Meriti X      
Rio de Janeiro Itaguaí X X X X X  
Rio de Janeiro Mangaratiba X X X X X  
Rio de Janeiro Seropédica X      
Rio de Janeiro Angra dos Reis X X X X X X 
Rio de Janeiro Paraty X X X X X X 
São Paulo Caraguatatuba X X X X X X 
São Paulo Ilhabela X X X X X X 
São Paulo São Sebastião X X X X X X 
São Paulo Ubatuba X X X X X X 
São Paulo Bertioga X X X X X  
São Paulo Cubatão X X X X X  
São Paulo Guarujá X X X X X  
São Paulo Itanhaém X X X X X X 
São Paulo Mongaguá X X X X X  
São Paulo Peruíbe X X X X X  
São Paulo Praia Grande X X X X X  
São Paulo Santos X X X X X X 
São Paulo São Vicente X X X X X  
São Paulo Cananéia X X X  X  
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São Paulo Iguape X X X    
São Paulo Ilha Comprida X X X    
Paraná Antonina X X     
Paraná Guaraqueçaba X X     
Paraná Guaratuba X X   X  
Paraná Matinhos X X   X  
Paraná Morretes X X     
Paraná Paranaguá X X   X  
Paraná Pontal do Paraná X X     
Santa Catarina Araquari X X     
Santa Catarina Baln. Barra do 

Sul 
X X     

Santa Catarina Barra Velha X X     
Santa Catarina Garuva X X     
Santa Catarina Itapoá X X   X  
Santa Catarina Joinville X X     
Santa Catarina S. Francisco do 

Sul 
X X   X  

Santa Catarina Baln. Camboriú X X     
Santa Catarina Balneário 

Piçarras 
X X     

Santa Catarina Bombinhas X X     
Santa Catarina Camboriú X X     
Santa Catarina Itajaí X X X   X 
Santa Catarina Itapema X X     
Santa Catarina Navegantes X X X   X 
Santa Catarina Penha X X     
Santa Catarina Porto Belo X X     
Santa Catarina Biguaçu X X     
Santa Catarina Florianópolis X X     
Santa Catarina Gov. Celso 

Ramos 
X X     

Santa Catarina Palhoça X X     
Santa Catarina São José X X     
Santa Catarina Tijucas X X     
 Total 68 58 24 21 31 14 

(1) Zona Costeira da Bacia de Santos; (2) Faixa Litorânea da Bacia de Santos (3) 
Programa de Comunicação Social  Regional da Bacia de Santos; (4) Inclui os 
municípios da orla das baias da Guanabara, Sepetiba e Ilha Grande (Angra dos 
Reis); (5) Municípios do Projeto Piloto. 
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Tabela 38 - Remanescentes Florestais da Mata Atlântica nos Estados da ZCBS - 

Dinâmica entre o período 2008-2010 

Síntese 

 
UF  

Área UF Área Bioma 
Mata 

Atlântica 

% BMA 
no 

Estado 

Remanescentes 
Florestais totais% 

Remanescentes 
Florestais totais no 

Bioma 
RJ     4.394.507 4.394.507 100%       861.767  19,61%   
SP 24.873.203   16.918.918 68% 2.670.324  15,78% 
PR    20.044.406 19.667.485 98% 2.094.392 10,65% 
SC    9.591.012 9.591.012 100% 2.210.061  23,04% 
Fonte: SOSMA/INPE – 2011 

Resultados quantitativos 

CLASSES DE 
MAPEAMENTO  
 

2008¹ 2010² Desflorestamento 
Hectares %* Hectares %* hectares %** 

Rio de Janeiro       
Floresta 808.080  18,39%         807.833  18,38% 247 0,03% 
Restinga 42.716  0,97% 42.716  0,97% 0  
Mangue 11.217  0,5%           11.217  0,26% 0  
São Paulo       
Floresta 2.439.322 14,42% 2.438.808  14,41% 514 0,02% 
Restinga 206.555 1,22% 206.490 1,22% 65 0,03% 
Mangue 25.026  0,15%           25.026  0,15% 0  
Paraná       
Floresta 1.963.892  9,99% 1.960.644  9,97%        3.248  0,17% 
Restinga 100.292  0,51%         100.292  0,51%           0  
Mangue 33.456  0,17% 33.456  0,17% 0  
Santa Catarina       
Floresta 2.123.145  22,14%       2.119.519  22,10%      3.626  0,17% 
Restinga 78.712 0,82% 78.637 0,82% 75 0,10% 
Mangue 11.906  0,12%           11.906  0,12% 0   
* em relação à área do Bioma Mata Atlântica avaliada no Estado   
** em relação aos remanescentes florestais de 2008  
¹ Área avaliada no Estado equivalente a 100%  
²Área avaliada no Estado equivalente a 94% (6% com cobertura de nuvens) 
Fonte: SOSMA/INPE – 2011 
http://www.inpe.br/noticias/arquivos/pdf/atlasrelatoriofinal.pdf 
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Tabela 39 - Áreas Prioritárias para a Conservação na ZCBS 

Atualizadas em 2007 

ECOSSISTEMA LOCAL PRIORIDADE Estado 

Costeiro Baixada do Ribeira do Iguape 
Insuficientemente 
conhecida PR 

Costeiro Restinga de Jurubatiba 
1 - Extremamente 
alta RJ 

Costeiro Cabo Frio - Lagoa de Araruama 
1 - Extremamente 
alta RJ 

Costeiro Sistema lagunar de Maricá e Saquarema 
1 - Extremamente 
alta RJ 

Costeiro Baía de Sepetiba 
1 - Extremamente 
alta RJ 

Costeiro Baía da Ilha Grande 
1 - Extremamente 
alta RJ 

Costeiro Enseada de Picinguaba até Caraguatatuba 
1 - Extremamente 
alta RJ 

Costeiro 
Canal de São Sebastião ilha de São 
Sebastião e arredores 

1 - Extremamente 
alta RJ 

Costeiro São Sebastião até Guarujá 2 - Muito alta RJ 
Costeiro Foz do Rio Paraíba do Sul 2 - Muito alta RJ 
Costeiro Gruçaí até a Lagoa Feia 2 - Muito alta RJ 
Costeiro Baía de Guanabara e áreas adjacentes 2 - Muito alta RJ 

Costeiro Litoral externo da Ilha Bela 
Insuficientemente 
conhecida RJ 

Costeiro Cananéia - Iguape - Peruíbe 
1 - Extremamente 
alta SC 

Costeiro Complexo Estuarino Baía de Paranaguá 
1 - Extremamente 
alta SC 

Costeiro Ilhas costeiras do Paraná 
1 - Extremamente 
alta SC 

Costeiro Baía de Guaratuba 
1 - Extremamente 
alta SC 

Costeiro Ilhas do Litoral de Santa Catarina 
1 - Extremamente 
alta SC 

Costeiro Ponta do Gancho - Barra do Sul 
1 - Extremamente 
alta SC 

Costeiro Costa Brava (Balneário de Camboriú) 
1 - Extremamente 
alta SC 

Costeiro 
Bombinhas Foz do Rio Tijucas e Baía de 
Tijucas 

1 - Extremamente 
alta SC 

Costeiro Complexo Lagunar Centro-Sul Catarinense 
1 - Extremamente 
alta SC 

Costeiro Planície de Praia de Leste 2 - Muito alta SC 
Costeiro Planície Costeira Sul de Guaratuba 2 - Muito alta SC 
Costeiro Anhatomirim 2 - Muito alta SC 
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Costeiro 
Porção Ocidental da Ilha de Santa 
Catarina e Foz do Rio Cubatão 2 - Muito alta SC 

Costeiro Porção Oriental da Ilha de Santa Catarina 2 - Muito alta SC 

Costeiro 
Zona Costeira do parque Estadual do 
Tabuleiro 2 - Muito alta SC 

Costeiro 
Ilhotas e Mar adjacente ao Município de 
Cananéia e Ilha Comprida 

Insuficientemente 
conhecida SC 

Costeiro Praia Vermelha-Penha 
Insuficientemente 
conhecida SC 

Costeiro Complexo Mampituba-Sombrio-Araranguá 
Insuficientemente 
conhecida SC 

Costeiro Guarujá até São Vicente 2 - Muito alta SP 
Costeiro Costão da Praia Grande 3 - Alta SP 

Costeiro 
Ilhotas e Mar adjacente entre Peruíbe e 
Praia Grande 

Insuficientemente 
conhecida SP 

Costeiro 
Estação Ecológica de Juréia-Itatins 
(exclusive) até o Costão Sul de Itanhaém 

Insuficientemente 
conhecida SP 

Marinho Ilha Grande/Ubatumirim 
1 - Extremamente 
alta RJ 

Marinho São Sebastião 
1 - Extremamente 
alta RJ 

Marinho Sul São Paulo/Paraná 
1 - Extremamente 
alta SC 

Marinho Baleia Franca 
1 - Extremamente 
alta SC 

Marinho Plataforma São Francisco do Sul 2 - Muito alta SC 
Marinho Plataforma da Ilha do Arvoredo 2 - Muito alta SC 
Marinho Talude da região sul 2 - Muito alta SC 
Marinho Plataforma Sudoeste-Sul 2 - Muito alta SC 

Marinho 
Lage de Santos/Alcatrazes/Queimada 
grande 

1 - Extremamente 
alta SP 

Fonte: ICMBIO, 2016. 
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Tabela 40 - Terras Indígenas na ZCBS 

TERRA 
INDÍGENA ETNIA UF MUNICÍPIO SUPERFÍCIE 

(ha) 
FASE DO 
PROCEDIMENTO MODALIDADE 

Cerco 
Grande Guaraní PR Guaraqueçaba 1390 Delimitada 

Tradicionalmente 
ocupada 

Ilha da 
Cotinga Guaraní PR Paranaguá 1701,202 Regularizada 

Tradicionalmente 
ocupada 

Guarani de 
Bracui Guaraní RJ 

Angra dos 
Reis 2127,866 Regularizada 

Tradicionalmente 
ocupada 

Guarani 
Araponga Guaraní RJ Paraty 213,2033 Regularizada 

Tradicionalmente 
ocupada 

Paraty-Mirim Guarani RJ Paraty 0 Em Estudo 
Tradicionalmente 
ocupada 

Paraty-Mirim Guaraní RJ Paraty 79,1997 Regularizada 
Tradicionalmente 
ocupada 

Tekoha Jevy 
(Rio 
Pequeno) Guaraní RJ Paraty 0 Em Estudo 

Tradicionalmente 
ocupada 

Amaral/Tekoá 
Kuriy 

Guarani 
Mbya SC Biguaçu 501,36 Regularizada Reserva 

Indígena 

Mbiguaçu 

Guarani 
Mbya, 
Guarani 
Nhandeva 

SC Biguaçu 0 Em Estudo Tradicionalmente 
ocupada 

Mbiguaçu 

Guarani 
Mbya, 
Guarani 
Nhandeva 

SC Biguaçu 59,1982 Regularizada Tradicionalmente 
ocupada 

Morro da 
Palha 

Guarani 
Mbya SC Biguaçu 240,3312 Regularizada Reserva 

Indígena 

Pindoty 
Guarani 
Mbya SC 

Araquari, 
Balneário 
Barra do Sul 3294 Declarada 

Tradicionalmente 
ocupada 

Piraí Guarani 
Mbya SC Araquari 3.017,00 Declarada Tradicionalmente 

ocupada 

Tarumã 
Guarani 
Mbya SC 

Araquari, 
Balneário 
Barra do Sul 2172 Declarada 

Tradicionalmente 
ocupada 

Cambirela 
Guarani 
Mbya SC Palhoça 0 Em Estudo 

Tradicionalmente 
ocupada 

Massiambu 
Guarani 
Mbya SC Palhoça 0 Em Estudo 

Tradicionalmente 
ocupada 

Morro dos 
Cavalos Guaraní SC Palhoça 1983,49 Declarada 

Tradicionalmente 
ocupada 
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TERRA 
INDÍGENA ETNIA UF MUNICÍPIO SUPERFÍCIE 

(ha) 
FASE DO 
PROCEDIMENTO MODALIDADE 

Morro Alto 
Guarani 
Mbya SC 

São Francisco 
do Sul 893 Declarada 

Tradicionalmente 
ocupada 

Ygua Porã 
(Amâncio) Guaraní SC Biguaçu 0 Em Estudo Tradicionalmente 

ocupada 
Tapyi/Rio 
Branquinho 

Guarani 
Mbya SP Cananéia 0 Em Estudo 

Tradicionalmente 
ocupada 

Kaaguy Hovy 
(Tekoa 
Itapuã) Guaraní SP Iguape 0 Em Estudo 

Tradicionalmente 
ocupada 

Rio Branco 
Itanhaém Guaraní SP 

Itanhaém, São 
Vicente, São 
Paulo 2856,1 Regularizada 

Tradicionalmente 
ocupada 

Guarani do 
Aguapeu Guaraní SP Mongaguá 4372,26 Regularizada 

Tradicionalmente 
ocupada 

Itaóca 
Guarani 
Mbya SP Mongaguá 533 Declarada 

Tradicionalmente 
ocupada 

Tenondé 
Porã Guarani SP 

Mongaguá, 
São Bernardo 
do Campo, 
São Paulo, 
São Vicente 15969 Declarada 

Tradicionalmente 
ocupada 

Peruíbe Guaraní SP Peruíbe 480,4737 Regularizada 
Tradicionalmente 
ocupada 

Piaçaguera 
Guarani 
Nhandeva SP Peruíbe 2773,797 Homologada 

Tradicionalmente 
ocupada 

Guarani do 
Ribeirão 
Silveira Guarani SP 

Santos, São 
Sebastião 948,4 Regularizada 

Tradicionalmente 
ocupada 

Boa Vista 
Sertão do 
Promirim Guarani SP Ubatuba 90639% Regularizada 

Tradicionalmente 
ocupada 

Boa Vista 
Sertão do 
Promirim Guaraní SP Ubatuba 5420 Delimitada 

Tradicionalmente 
ocupada 

 
Fonte: FUNAI, 2016. 
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