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APRESENTAÇÃO A Mineral Engenharia e Meio Ambiente está elaborando para a 

PETROBRAS – Petróleo Brasileiro S.A. (UO-BS) o Diagnóstico 

Participativo nos municípios da Foz do Rio Itajaí (SC), visando 

subsidiar o Programa de Educação Ambiental do Sul (PEA-Sul).  

Como pressuposto para o detalhamento do PEA-Sul para a Foz 

do Rio Itajaí (Itajaí e Navegantes), será construída uma base de 

dados, por meio de Diagnóstico Participativo, que garanta 

sinergia entre as demandas dos diferentes grupos sociais 

impactados por empreendimentos da PETROBRAS. As 

informações consolidadas no referido diagnóstico são de suma 

importância para a identificação dos grupos prioritários da ação 

educativa, bem como para a identificação das necessidades e 

potencialidades desses grupos na relação com seu meio 

ambiente.  

O presente documento PBS6AR30 apresenta o Relatório 

Consolidado do Diagnóstico Participativo do PEA-Sul. 

 

São Paulo, 23 de maio de 2014. 

 

 

        Ricardo M. Simonsen 

                  Diretor 
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I SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

Este relatório apresenta os resultados coligidos por meio da realização 
dos eventos integrantes do Diagnóstico Participativo da Foz do Rio Itajaí, 
estado de Santa Catarina, doravante denominado PEA-Sul, executado entre os 
meses de maio de 2013 a janeiro de 2014 em 11 comunidades de municípios 
de Itajaí e Navegantes. 

 O item ‘Escolhas Metodológicas e Avaliação do Processo” reaviva a 
trajetória de construção do Diagnóstico Participativo desde a eleição das 
comunidades a serem diagnosticadas, passando pela descrição minuciosa das 
escolhas técnicas realizadas até chegar a um balanço geral das dificuldades 
enfrentadas e das mediações que, necessariamente, influenciaram os 
resultados. 

Em seguida, à guisa de contemplar o conteúdo exigido pela Nota 
Técnica 01/10 CGPEG/DILIC/IBAMA, o tópico ‘Panoramas Municipais’ carreia 
dados secundários (indicadores socioeconômicos, infraestruturas, 
organizações sociais e políticas) e dados primários (indicação dos problemas e 
conflitos apontados pelos comunitários nos eventos do Diagnóstico 
Participativo, estejam eles ou não ligados à cadeia de petróleo e gás) com o 
objetivo de apresentar análises municipais mais completas  e que permitam 
diversas dimensões analíticas e interpretativas.  

O item ‘Análise Socioambiental Integrada’ retoma os problemas e 
conflitos próprios da Foz do Rio Itajaí, tomados em conjunto os municípios de 
Itajaí e de Navegantes. 

Por fim, estão expostos os “Subsídios e Diretrizes para Formulação do 
Programa de Educação Ambiental”, levando em consideração os resultados 
apresentados neste relatório. 
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II COMUNIDADES DIAGNOSTICADAS NA FOZ DO RIO ITAJAÍ 

A lista com os nomes e o mapa com a localização dos grupos 
sociais/comunitários que foram sujeitos do processo de Diagnóstico 
Participativo nos municípios da Foz do Rio Itajaí encontram-se, 
respectivamente, nos anexos I e II.  

 

 

III ESCOLHAS METODOLÓGICAS E AVALIAÇÃO DO PROCESSO 

A realização do Diagnóstico Participativo do PEA-Sul dividiu-se em duas 
fases: a elaboração de uma Caracterização Socioambiental (doravante 
Caracterização) dos municípios de Itajaí e Navegantes e a realização de 
eventos de Diagnóstico Participativo (DP) em comunidades desses municípios, 
selecionadas a realização da Caracterização.  

 

III.1. Caracterização Socioambiental  

A Caracterização teve como objetivo geral fornecer um quadro de 
informações municipais e regionais sintéticas acerca dos municípios da Foz do 
Rio Itajaí. Seus objetivos específicos foram: 

1. Descrever o cenário socioambiental regional e municipal; 

2. Identificar o perfil dos grupos sociais/comunitários impactados 
pelas atividades dos empreendimentos da Petrobras nesse espaço geográfico; 

3. Indicar os grupos sociais que seriam os protagonistas do 
Diagnóstico Participativo;  

4. Selecionar os agentes municipais locais que seriam incorporados 
à equipe técnica e atuariam no Diagnóstico Participativo.  

Conduzida entre os meses de abril e maio de 2012, a Caracterização 
orientou-se metodologicamente pelo recolhimento de dados secundários a 
respeito dos municípios de referência. Foram utilizadas como instituições de 
referência para a coleta desses dados: UNIVALI - Universidade do Vale do 
Itajaí, IBGE, EPAGRI, Fundação Cultural Palmares, FUNAI, Ministério da 
Pesca e Aquicultura, Petrobras, Prefeituras e Secretarias Municipais. Além 
disso, foram consultadas fontes acadêmicas on line, tais como Scielo, Portal 
Capes de Teses e Dissertações e bibliotecas universitárias. Tais informações 
foram complementadas pela interlocução com agentes públicos locais, 
integrantes de ONG’s atuantes na área ambiental e/ou integrantes dos grupos 
sociais/comunitários (Anexo III). 
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Para a construção do cenário socioambiental foram eleitos como 
aspectos relevantes a serem tratados aqueles relacionados às dimensões 
demográfica/geográfica, à dimensão socioeconômica e à dimensão ambiental.  

O recorte dado à dimensão demográfica/geográfica tencionou identificar 
as principais características físicas e políticas do território municipal e os 
contornos gerais de sua ocupação. Para tanto, elegeu como indicadores físicos 
e político-espaciais o bioma, a área total e o zoneamento municipal. Como 
indicadores da ocupação foram selecionados o número total da população, a 
taxa de urbanização e a existência de territórios tradicionais (esta última como 
indicativo de uma ocupação histórica diferenciada).  

A dimensão socioeconômica teve como finalidade captar os contornos, 
em nível agregado, dos níveis de riqueza, desigualdade social e bem-estar da 
municipalidade. A fim de cumprir essa tarefa, foram escolhidos índices de 
qualidade de vida (mensurada pela renda, educação e longevidade), de 
atividade econômica (setores de atividade, produto interno e renda) e de oferta 
e cobertura de bem-estar social (equipamentos sociais de educação, saúde e 
assistência social e equipamentos culturais e de lazer).  

Finalmente, a dimensão ambiental foi pensada como um conjunto de 
informações capazes de fornecer um quadro sintético a respeito da situação 
ambiental dos municípios, seja em termos de magnitude e formas de 
preservação e conservação (unidades de conservação e demais proteções 
ambientais) ou de riscos e problemas enfrentados (impactos ambientais já 
identificados), seja em termos de atores, ações e arenas de mediação de 
interesses e conflitos existentes (projetos de educação ambiental, ONGs 
ambientais e institucionalidade política da arena ambiental).  

O detalhamento dessa tipologia encontra-se abaixo:  

 
Quadro III.1. Dimensões e indicadores para a construção do cenário 

socioambiental 
DIMENSÃO INDICADORES 

Demográfico/Geográfico 
Bioma; Área; População; Taxa de urbanização; Zoneamento 
Municipal e Territórios Tradicionais. 

Socioeconômico 
Qualidade de vida (Renda, Educação e Longevidade); Atividade 
Econômica; Equipamentos sociais (Educação, Saúde e Assistência 
Social); Equipamentos Culturais e de Lazer.  

Ambiental 
Preservação/Conservação Ambiental, Projetos de Educação 
Ambiental, ONGs Ambientais, Impactos Ambientais Identificados, 
Institucionalidade Política da Área Ambiental. 

 

Esses dados foram reunidos e avaliados, fornecendo subsídios para a 
construção das seções analíticas do presente relatório (capítulos IV e V). 
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Por sua vez, a identificação e a caracterização preliminar dos grupos 
sociais/comunitários obedeceram a dois critérios de levantamento:  

1. Comunidades do entorno das instalações industriais terrestres da 
área de influência dos empreendimentos marítimos da Petrobras; 

2. Povos e comunidades tradicionais (definidos de acordo com o 
Decreto Federal n.6.040, de 07 de fevereiro de 2007, que instituiu a 
Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 
Comunidades Tradicionais).  

Sendo essas as delimitações iniciais para a identificação das 
comunidades, alguns detalhamentos foram necessários. Em primeiro lugar, 
estabeleceu-se que o critério de entorno a ser aplicado seria o de "vizinhança 
imediata", entendida como a área imediatamente contígua às instalações 
terrestres da Petrobras (consideradas também as bases de apoio operacional 
marítimas e aéreas). Em relação às comunidades tradicionais, também ficou 
estabelecido que as comunidades indígenas não fariam parte deste programa 
em nenhuma de suas etapas devido às limitações de acesso a essas 
comunidades impostas pela FUNAI1. Mesmo assim, a sua existência foi 
indicada em item correspondente aos "territórios tradicionais" da área.  

Uma vez estabelecidas as ferramentas de identificação dos grupos 
sociais/comunitários, foram modelados instrumentos de caracterização das 
formas de vulnerabilidade socioambiental a que estes estão sujeitos. O 
conceito de vulnerabilidade socioambiental foi construído a partir do 
entendimento de que é preciso focar tanto a estrutura de oportunidades 
políticas e socioeconômicas como o estoque de ativos (recursos materiais e 
simbólicos) que um determinado grupo social/comunitário tem à sua disposição 
para o enfrentamento de situações de risco ou de mudanças estruturais de seu 
contexto socioambiental. Ao lado dessas potencialidades, considerou-se 
essencial também observar a dinâmica, isto é, o modo como determinado 
grupo social/comunitário efetiva e estrategicamente aciona essa estrutura ou 
agencia seu estoque de ativos em determinada situação de conflito ou de 
mudança. Dessa maneira, foram definidas três dimensões e respectivos 
indicadores para dar conta dessa problemática: a dimensão "Organização 
institucional e participação política" (organizações associativas representativas, 
lideranças constituídas e participação política local), a dimensão "Acesso a 
bens e serviços sociais" (equipamentos sociais - educacionais, de saúde e de 
assistência social - e culturais e de lazer instalados na comunidade; formas de 
acesso ao centro urbano do município) e a dimensão "Territorialidade, 
Atividades Produtivas e Impactos Socioambientais" (uso do território, impactos 

                                                            
1 A  inclusão  implicaria em acordo prévio com a FUNAI, o que exigiria relações  institucionais acertadas 

entre IBAMA e FUNAI e posterior solicitação à Petrobras. 
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socioeconômicos e impactos ambientais)2. O quadro abaixo sintetiza essas 
informações: 
 

Quadro III.2.  Dimensões e respectivos indicadores para a construção da 
vulnerabilidade socioambiental 

DIMENSÃO INDICADORES 

Organização Institucional e 
Participação Política 

Organizações Associativas Representativas; Lideranças 
Constituídas; Participação Política Local. 

Acesso a bens e serviços sociais 
Equipamentos Sociais e de Cultura e Lazer; Formas de 
Acesso ao Centro Urbano do Município. 

Territorialidade, Atividades Produtivas 
e Impactos Socioambientais 

Uso do Território; Impactos Socioeconômicos; Impactos 
Ambientais.  

 

Finalmente, a Caracterização também apresentou como objetivo a 
seleção de um agente local por município. Esse agente, incorporado à equipe 
técnica durante a fase de realização dos eventos de DP, teria como uma de 
suas funções o desenvolvimento de atividades de mobilização entre os 
diversos grupos sociais/comunitários selecionados. Dessa maneira, os critérios 
adotados para sua escolha foram: 1) perfil articulador e bom trânsito político em 
todos ou na maior parte dos grupos sociais/comunitários previamente 
identificados; 2) integrar uma ou mais redes articuladas em torno das questões 
socioambientais pertinentes ao município. Foi instituído como critério adicional 
a avaliação do risco ou da conveniência, em cada um dos municípios, de 
eleição de um agente local originário de um dos grupos sociais/comunitários 
identificados, porquanto tal escolha poderia ocasionar indisposição de outras 
lideranças e grupos ou, inversamente, facilitar a receptividade ao Diagnóstico 
Participativo. Obedecendo a tais critérios, a Caracterização foi capaz de 
estabelecer a escolha e anuência de participação de dois agentes locais, um 
para cada município do território sob escrutínio. 

A partir dos resultados da Caracterização foi elaborado um Plano de 
Trabalho do Diagnóstico Participativo do PEA-Sul. Esse Plano de Trabalho 
indicou preliminarmente os grupos sociais/comunitários que foram identificados 
durante a Caracterização como participantes da fase ulterior do DP, as 
ferramentas de produção de conhecimento coletivo adotadas e as metas e 
resultados esperados para o DP. Tal Plano de Trabalho foi protocolado na 
CGPEG/DILIC/IBAMA em 10/07/2012 para aprovação pelo órgão ambiental.  

                                                            
2 O  conceito  de  vulnerabilidade  socioambiental  aqui  utilizado  é  fruto  de  um  amálgama  entre  as 
definições  propostas  por:  KATZMAN  (2000),  ABRAMOVAY  (2002),  MINISTÉRIO  DO  TRABALHO  E 
EMPREGO/DIEESE (2007) e LOUREIRO E AZAZIEL (2010). 
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O Plano de Trabalho continha a identificação de 12 (doze) grupos 
sociais/comunitários, distribuídos da seguinte maneira: oito (oito) no município 
de Itajaí e 4 (quatro) no município de Navegantes. O Parecer Técnico 
CGPEG/DILIC/IBAMA nº 055/13, analisou o Plano de Trabalho do Diagnóstico 
Participativo e solicitou a inclusão de comunidades que estivessem localizadas 
no entorno de instalações industriais relacionadas à cadeia de petróleo e gás, 
especialmente portos, estaleiros e terminais marítimos. Após tais 
complementações e rearranjos de grupos sociais/comunitários no decorrer do 
DP, foram definidos os 13 (treze) grupos sociais/comunitários que efetivamente 
fizeram parte do processo, conforme discriminado no Anexo I. 

 

III.2. Realização de Eventos de Diagnóstico Participativo (DP)  

A segunda fase do processo de diagnose iniciou-se em maio de 2012, 
tendo suas orientações gerais consubstanciadas no mencionado Plano de 
Trabalho do Diagnóstico Participativo, que contemplou a descrição das etapas 
dessa fase de atividades. Com efeito, a fase de realização de eventos de DP 
foi subdividida em quatro etapas: capacitação das equipes, mobilização, 
eventos de DP e validação dos resultados.  

A primeira etapa, a capacitação das equipes, foi concebida como um 
processo contínuo de aprendizagem e envolvimento dos técnicos responsáveis 
pela condução das atividades com os grupos sociais/comunitários. Foi 
composta por três formas de capacitação: uma relacionada à educação 
ambiental, uma referente à formação técnica para a execução das atividades 
próprias do DP e um processo contínuo de formação e interação das equipes. 
A formação técnica ocorreu antes mesmo da aprovação do Plano de Trabalho 
do Diagnóstico Participativo, com a realização do evento intitulado “Oficina de 
Capacitação e Nivelamento Conceitual em Educação Ambiental no 
Licenciamento Ambiental de Petróleo e Gás”, realizada por iniciativa e 
organização da Petrobras. Esse evento contou com exposições e discussões 
conduzidas pelos consultores Frederico Loureiro e Lucia Anello. Realizada no 
município de São Paulo/SP nos dias 29 e 30 de maio de 2012. 

A formação técnica foi destinada aos pesquisadores/mediadores de 
campo e aos agentes locais. Teve como objetivo a promoção das diligências 
metodológicas necessárias para atividades de caráter participativo 
(comportamento horizontal, linguagem adequada, habilidades de animação 
etc.) e ao treinamento específico para utilização das ferramentas de 
mobilização (expedientes próprios às metodologias qualitativas etnográficas e 
de pesquisa-ação) e facilitação (dinâmicas já consolidadas de DP) voltadas aos 
objetivos do PEA-Sul. Em decorrência das etapas de trabalho destinadas a 
essa fase, foram planejadas e realizadas duas oficinas: uma para a 
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capacitação nas atividades relativas à Etapa de Mobilização e outra 
relacionada à Etapa de Eventos de DP. A "Oficina da Etapa de Mobilização" 
ocorreu em 2 de maio de 2013, na cidade de Itajaí. A "Oficina da Etapa de 
Eventos do Diagnóstico Participativo" ocorreu no dia 3 de maio de 2013, 
também no município de Itajaí.   

A etapa de capacitação das equipes foi constantemente alimentada ao 
longo do processo, a fim de proporcionar a formação e a adesão constante das 
equipes a respeito do DP e da educação ambiental, bem como avaliar a 
adequação prática e a necessidade de possíveis reformulações nos 
procedimentos previstos.  Nesse sentido, foram adotadas duas formas de 
atividade: i) leitura e intercâmbio de informações e ii) encontros de discussão e 
avaliação da aplicação dos saberes compartilhados. O intercâmbio a respeito 
das leituras realizadas foi efetivado presencialmente no dia 3 de maio de 2013, 
no município de Itajaí3. 

A equipe de campo foi montada de modo a dispor de uma dupla de 
pesquisadores responsável pelos municípios de Itajaí e Navegantes, além da 
presença de um agente local por município4.  

A fase de realização de eventos de DP iniciou-se com a "Oficina da 
Etapa de Mobilização", em 2 de maio de 2013. A Etapa de Mobilização teve 
como objetivo principal garantir a participação qualificada dos sujeitos 
prioritários da ação educativa nas etapas subsequentes. Nesse sentido, foi 
concebida para ter um caráter processual mais amplo do que a simples 
divulgação dos eventos de DP - apesar dessa divulgação constituir uma de 
suas estratégias.  

Além de a mobilização ser realizada continuamente ao longo de todo o 
processo de execução de DP (e, nesse sentido, paralelamente às etapas de 
realização de eventos de DP e de reuniões validação), essa etapa contou com 
conjuntos específicos de atividades, cujo período de execução em campo foi de 
dois meses, entre os dias 4 de maio e 10 de julho de 2013.  

A fim de alcançar o objetivo geral foram desenhados alguns objetivos 
específicos para a mobilização, a saber: i) aprofundar o conhecimento a 
respeito dos grupos sociais/comunitários, de  modo  a  criar  filtros  para  o  
tratamento adequado  de  cada  um  deles;  ii)  coletar  informações  que  
dessem  suporte informacional e técnico para subsidiar os eventos de DP; iii) 
identificar os sujeitos prioritários da ação educativa nos grupos  sociais; iv) 

                                                            
3 Para uma descrição dessa  etapa  e  a  lista de  textos de  referência  consultados pela  equipe  técnica, 
conferir os Quadros "Metas alcançadas em relação às previstas" e "Resultados alcançados em relação 
aos previstos", constantes no Anexo V. 
4 Para a descrição do perfil das equipes responsáveis pelo Diagnóstico Participativo nos municípios da 
Foz do Rio Itajaí, conferir os quadros relativos aos "Eventos do Diagnóstico Participativo", constantes no 
Anexo IV.  
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identificar os melhores lugares e momentos para a realização dos eventos de 
DP (em termos de acesso, condição física, neutralidade e adequação de 
horário). 

Inicialmente, a Etapa de Mobilização foi dividida em dois conjuntos de 
atividades: Pesquisa Social e Visita/Divulgação, ambas realizadas antes da 
execução dos eventos de DP.  

As atividades de Pesquisa Social foram concebidas para realizar um 
aprofundamento da caracterização socioambiental dos 12 grupos 
sociais/comunitários inicialmente propostos. Cumpre assinalar que a realidade 
social dos dois municípios da Foz do Rio Itajaí é eminentemente urbana e 
possuidora de alta densidade populacional. O desafio foi o de, em face da 
primeira Caracterização Socioambiental efetuada, identificar os sujeitos 
prioritários da ação educativa em grupos sociais urbanizados, que apresentam 
contextos bastante diversos e internamente heterogêneos daqueles de 
comunidades tradicionais. 

 Foi estabelecido que fossem criados subgrupos em grupos 
sociais/comunitários com número de habitantes superior a 2.5005. Para a 
criação de tais subgrupos foram realizadas buscas por grupos organizados, 
obedecendo à seguinte ordem de prioridade: 1. pescadores artesanais – 
grupos já apontados como sujeitos prioritários para a Educação Ambiental no 
licenciamento ambiental federal sob responsabilidade da CGPEG ; 2. mulheres 
e jovens – não tendo sido encontradas organizações de pescadores artesanais, 
procedeu-se à busca por organizações de mulheres e jovens, segmentos 
sociologicamente identificados como mais propensos à vulnerabilidade. A 
identificação de subgrupos adotou como procedimento de campo a busca ativa 
das possíveis associações que se referissem a tais grupos e o estabelecimento 
de contato para apresentar os objetivos do Diagnóstico Participativo e convidá-
los a participar do processo. Assim, nos grupos com mais de 2.500 habitantes 
foram buscadas, por ordem de prioridade, preferencialmente as associações de 
pescadores artesanais e/ou colônias de pesca (que são estruturas mais 
propriamente sindicais), os grupos de mulheres (reunidas por atividade 
ocupacional ou comunitárias) e os grêmios e associações estudantis de 
escolas públicas.  

Dado o caráter do processo educativo implicado em um DP, imprimiu-se 
os princípios da pesquisa-ação à pesquisa social efetuada durante essa etapa. 
Como afirmado anteriormente, a Pesquisa Social também pretendeu 
aprofundar os conhecimentos a respeito dos grupos sociais/comunitários ao 

                                                            
5 Em  Itajaí, quatro dos oito grupos sociais/comunitários corresponderam a essa critério: Bairro Murta 
(6.800), Bairro  Imaruí  (6.000), Bairro Espinheiros  (5.000) e Comunidade Loteamento Popular da Murta 
(3.000).  Em  Navegantes  foram  três  dos  quatro:  Comunidade  São  Pedro  (14.000),  Bairro  São  Paulo 
(10.000) e Comunidade Nova Esperança (3.000).  
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ponto de fornecer subsídios seguros para a realização dos eventos do DP. 
Dessa maneira, o conjunto de atividades de Visita/Divulgação teve como 
objetivos: i) aprofundar o conhecimento a respeito dos grupos 
sociais/comunitários; ii) identificar os melhores lugares e momentos para a 
realização dos eventos de Diagnóstico Participativo; iii) apresentar os objetivos 
do Diagnóstico Participativo, divulgá-lo e convidar os grupos 
sociais/comunitários a participar do processo.  

Em vista disso, foram adotados como procedimentos de campo 
ferramentas de pesquisa tais como entrevistas semiestruturadas e mobilização 
das associações de pescadores, mulheres e jovens, grupos sociologicamente 
identificados como mais propensos à vulnerabilidade (CASTRO & 
ABRAMOVAY, 2002; SAFFIOTI, 2004). Cada uma dessas técnicas foi 
acionada – de forma isolada ou combinada - de acordo com as características 
específicas dos grupos sociais comunitários. Sublinhe-se que, nesse processo, 
a participação do agente local foi redimensionada: não apenas “abriu as portas” 
do território dos grupos sociais/comunitários para a equipe de 
pesquisadores/mediadores, mas também proporcionou uma primeira leitura a 
respeito da constituição do grupo, em termos, por exemplo, de suas divisões 
internas e hierarquias de poder. Assim, a sua capacidade de coleta e análise 
de informações locais foi valorizada.   

O aprofundamento de informações a respeito dos grupos 
sociais/comunitários teve como foco a obtenção de informações mais 
atualizadas, junto às lideranças comunitárias, a respeito de impactos e conflitos 
socioambientais e econômicos que envolvessem os territórios comunitários. Foi 
dada ênfase sobre informações a respeito de conflitos territoriais (especulação 
imobiliária, grilagem de terras, ameaças de expulsão, invasão e demais 
problemas fundiários) e impactos em atividades econômicas (aumento no fluxo 
e intensidade de circulação de barcos e navios, assoreamento, restrições ao 
uso de recursos naturais, diminuição do pescado, entre outros). Essas 
informações foram utilizadas posteriormente, durante a realização dos eventos 
de DP. 

Acompanhando o levantamento dessas informações junto às lideranças 
comunitárias, foram realizadas divulgações iniciais a respeito do PEA-Sul, com 
vistas a sensibilizar o público comunitário para a participação e obter o apoio 
das lideranças locais para a realização dos eventos. Assim, entre os meses de 
maio e junho de 2013 foram realizadas 13 visitas a comunidades nos 
municípios de Itajaí e Navegantes6. A Pesquisa Social forneceu também a 

                                                            
6  Durante  essa  etapa  do  Diagnóstico  Participativo,  ficou  patente  que  a  distinção  entre  Comunidade 
Loteamento Popular da Murta e Bairro da Murta, no município de Itajaí, não se sustentava do ponto de 
vista social. Assim, ambos foram reagrupados como Bairro Murta, do qual foi primeiramente destacado 
um subgrupo de  jovens. Desse modo,  Itajaí passou a contar com sete grupos sociais/comunitários ao 
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chave para a compreensão da existência de grupos sociais vulneráveis em 
determinados bairros que anteriormente não haviam sido aventados. Trata-se 
de grupos de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, situação de 
vulnerabilidade bastante pertinente considerando-se o contexto urbano da Foz 
do Rio Itajaí7. Com base na interação gerada pelas visitas, foi criado um 
cronograma preliminar com uma agenda composta por 39 eventos de DP, 
iniciados em junho de 2013.  

A segunda estratégia de mobilização adotada foi a divulgação dos 
eventos de DP para os grupos sociais/comunitários, respeitando um período 
médio de 5 dias antes da realização dos mesmos. Essa divulgação baseou-se 
nos seguintes meios: entrega de convites e de folders explicativos em mãos de 
comunitários pela equipe de campo, em datas próximas à realização dos 
eventos de DP; fixação de cartazes a respeito dos eventos em pontos 
estratégicos das comunidades, tais como mercados, templos religiosos e 
atracadouros; solicitação de apoio de lideranças locais para a divulgação do 
evento. Nesse conjunto de atividades foi apresentada a estrutura dos trabalhos 
e seus objetivos, enfatizando tratar-se de medida mitigadora exigida pelo 
licenciamento ambiental federal. Mais uma vez, a atuação dos agentes locais 
foi de suma importância para o convencimento acerca da necessidade de 
participação comunitária nos eventos. Foram realizadas 39 campanhas de 
mobilização e divulgação de eventos de DP, considerando-se também aquelas 
dedicadas à mobilização para a participação nas reuniões de validação.  

A terceira etapa dessa fase, a "Etapa de eventos de DP", teve início com 
a realização da "Oficina da Etapa de Eventos do Diagnóstico Participativo", 

                                                                                                                                                                              
invés dos oito inicialmente previstos. Contudo, os eventos de DP com o subgrupo de jovens não obteve 
quórum,  apesar da  intensa  atividade de mobilização, que  contou  com  a distribuição de  convites  em 
mãos e colagem de cartazes em  locais estratégicos  frequentados pelo público‐alvo, bem como com a 
garantia  verbal de presença dos  jovens para  a  equipe  local  às  vésperas da  reunião. Neste  contexto, 
optou‐se  por  seguir  com  a  estratégia  adotada  em  outros  bairros  de  dimensões  similares,  qual  seja, 
tentar  realizar  o  processo  de  diagnose  com  um  grupo  que,  simultaneamente,  possuísse  atributos 
estruturais  de  vulnerabilidade  socioambiental  e  laços  comunitários  e  identitários  construídos 
localmente. No caso, identificou‐se o grupo de mulheres que se reuniam toda semana para artesanato. 
A  mobilização  realizada  com  esse  subgrupo  demonstrou‐se  eficaz  e  o  Bairro  Murta  passou  a  ser 
representado  por  esse  subgrupo  no  processo.  Já  em  Navegantes,  dois  grupos  sociais/comunitários 
tiveram  que  ser  subdivididos:  no  Bairro  São  Paulo,  foram  identificados  subgrupos  de  jovens  e  de 
catadores de materiais  reutilizáveis e  recicláveis; na Comunidade São Pedro,  foram  identificados dois 
subgrupos  relacionados  à  atividade  de  pesca,  quais  sejam,  mulheres  descascadoras  de  camarão, 
trabalhadoras em salgas, e pescadores artesanais. Esses quatro subgrupos tiveram reuniões separadas, 
a  fim  de  poder  captar  eventuais  diferenças  de  perspectiva.  Assim,  em  Navegantes,  apesar  da 
manutenção  de  quatro  localidades,  foram  constituídos  seis  grupos  sociais/comunitários  para  a 
participação no processo de Diagnóstico. Portanto, ao cabo, foram selecionadas 11 comunidades (sete 
em Itajaí e quatro em Navegantes), com um total de 13 grupos/subgrupos indicados como participantes 
ativos do Diagnóstico Participativo.  
7  Foram  definidos  subgrupos  de  catadores  de  materiais  reutilizáveis  e  recicláveis  em  ambos  os 
municípios: em Navegantes, no Bairro São Paulo, e em Itajaí, no Bairro Imaruí. 
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ocorrida em 3 de maio de 2013, no município de Itajaí, como anteriormente 
informado. De fato, o DP evoca um corpo de diligências metodológicas que 
permitam atender aos seus dois objetivos: i) facilitar a produção de 
conhecimento do grupo social/comunitário sobre si mesmo e ii) subsidiar a 
construção de uma agenda socioambiental para planejar e desenvolver 
projetos básicos de educação ambiental, conforme as linhas de ação 
estabelecidas na Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA 01/10. Desse modo, o 
Plano de Trabalho do Diagnóstico Participativo definiu a utilização de duas 
ferramentas de reflexão para essa etapa, quais sejam: 

 

Evento de Tipo I - Matriz de Análise FOFA 

Por meio dessa ferramenta o grupo social/comunitário é instado a listar e 
refletir sobre suas Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças. As Forças e 
Fraquezas são consideradas fatores internos, ou seja, são resultantes da ação 
do próprio grupo e/ou de aspectos estruturais do local onde vivem (ex.: 
desunião da comunidade é considerada uma fraqueza; belezas naturais são 
consideradas como força). Já as Oportunidades e Ameaças correspondem aos 
fatores externos, são decorrentes da ação de atores de fora do grupo 
social/comunitário (ex.: uma política pública de fomento produtivo é 
considerada uma oportunidade; um ‘grileiro’ que esbulha o território tradicional 
representa uma ameaça). Seu objetivo é o de qualificar: 

a) o grau de organização interna do grupo social/comunitário;  
b) as potencialidades socioambientais do grupo diagnosticado;  
c) os problemas ambientais e conflitos, estejam eles relacionados ou 

não aos impactos da cadeia produtiva da indústria do petróleo e 
gás natural;  

d) as políticas públicas de gestão ambiental já em curso; 
e) o grau de conhecimento sobre royalties e participações especiais 

no município;  
f) os temas prioritários para a construção da agenda socioambiental. 

 

Evento de Tipo II - Diagrama de Venn 

Tal ferramenta permite que os grupos sociais/comunitários descrevam, 
por meio de uma representação gráfica, quais são as instituições ou pessoas 
com quem interagem no mundo “de fora”, além do grau de proximidade, o 
direcionamento e a qualidade dessas relações (por exemplo, a Secretaria 
Municipal de Cultura está distante do grupo social/comunitário, só o grupo a 
procura, mas a interação é considerada positiva pois, ainda que raras, as 
relações trouxeram benefícios para o grupo; um ‘atravessador’ é considerado 
muito próximo da comunidade, a relação estabelecida é de dupla mão, mas a 
interação é considerada negativa porque acarreta prejuízo financeiro e 
humilhação para o grupo). Seu objetivo é o de qualificar: 
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a) as relações entre as comunidades e as instituições em termos de 
proximidade/distanciamento, direcionamento (mão única/mão 
dupla) e qualidade da relação (positiva/negativa/neutra);  

b) o grau de empoderamento e participação local dos grupos 
sociais/comunitários;  

c) suas relações comerciais;  
d) possíveis ações externas de preconceito, alijamento político e 

exploração do trabalho;  
e) as políticas e benefícios públicos em vigor. 

 

Para essa etapa as equipes de campo foram internamente organizadas 
em um mediador, um relator e um agente local responsáveis pela execução de 
cada evento. A realização de eventos de DP recobriu o período entre junho de 
2013 e janeiro de 2014. No total, foram realizados 13 eventos de Tipo I e 13 
eventos de Tipo II.  

Durante o cumprimento dessa etapa foi feita apenas uma adequação, 
relacionada à redefinição do subgrupo no Bairro Murta, conforme descrito 
anteriormente. 

Finalmente, a etapa de realização das dinâmicas de validação ocorreu 
de maneira sequencial, tanto quanto possível e contando com a anuência e a 
conveniência do público-alvo, ao final da realização dos eventos dos dois tipos 
em cada uma dos grupos sociais/comunitários. Foi iniciada no mês de agosto 
de 2013, perdurando até janeiro de 2014. A ferramenta empregada foi a que se 
segue: 

 

Reunião de validação - Roda de conversa 

O grupo social comunitário foi convidado para uma conversa coletiva, 
tendo como referência a sistematização dos resultados obtidos pela aplicação 
das duas ferramentas de reflexão anteriormente descritas. A análise integrada 
desses resultados permitiu ao grupo social/comunitário rediscutir aspectos-
chave de sua vivência comum e apropriar-se coletivamente de seus principais 
problemas e conflitos socioambientais. Seus objetivos foram: 

a) validar a síntese das informações obtidas pelas ferramentas de DP; 
b) confirmar os impactos relatados; 
c) coletar possíveis complementações.  

 

Foram realizadas 13 eventos de validação, um por comunidade.  
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III.3. Sistematização e análises 

A título de balanço geral da experiência de DP do PEA-Sul, pode-se 
ainda destacar algumas intercorrências que forneceram elementos para o 
aprimoramento de futuras experiências deste tipo.  

O primeiro deles refere-se à participação ativa de representantes do 
IBAMA e da Petrobras nas reuniões, o que possibilitou o esclarecimento de 
dúvidas e a proposição de caminhos para solução de problemas. Nas 
comunidades de Escalvado, Escalvadinho, Porto Escalvado e Escalvândia, por 
exemplo, a representante do IBAMA explicou ao grupo que o oleoduto da 
Transpetro, que causa incômodos à comunidade, talvez nem tenha sido objeto 
de licenciamento ambiental porque foi instalado há mais de vinte anos. 
Segundo ela explicou aos comunitários, “um duto deste para ser licenciado 
hoje estaria sob a coordenação de Brasília. Se a instalação deste duto na 
época não requereu obtenção de licença ambiental, agora ele vai precisar”. A 
representante do IBAMA ainda orientou que a comunidade se reúna, faça um 
memorando dos problemas do duto e encaminhe ao Ministério Público e ao 
IBAMA de Brasília.  

O segundo diz respeito à experiência de aplicação de um Diagnóstico 
Participativo em localidade com alta densidade populacional e grande 
heterogeneidade social, A opção metodológica de selecionar subgrupos 
revelou-se positiva, excetuando um dos casos, no bairro Murta, em Itajaí, 
conforme descrito anteriormente.  

Em relação ao desenvolvimento das atividades e ao processo de 
mobilização, a única dificuldade encontrada foi no bairro São Pedro, em 
relação às mulheres trabalhadoras das salgas de camarão. Como as três 
salgas do bairro haviam sido fechadas pelo Ministério Público, o contato com 
as trabalhadoras foi afetado e apenas as representantes de uma das salgas 
aceitaram participar do Diagnóstico. Contudo, não houve prejuízo das 
informações sobre o bairro ou sobre a atividade das salgas. 

Finalmente, cabe ressaltar que a utilização da ferramenta de reflexão 
coletiva Matriz de Análise FOFA foi crucial para esse processo. Essa 
ferramenta permitiu às comunidades um momento de reflexão sobre si mesmas 
e sobre o cenário no qual estão inseridas. Por sua vez, o Diagrama de Venn 
facilitou a construção da compreensão de que a comunidade está inserida 
tanto em relações de conflito como de reciprocidade com outros atores e 
instituições.  

 



 

 
 

Programa de Educação Ambiental do Sul – PEA-Sul Relatório Consolidado do 
Diagnóstico Participativo 

Pág. 
17/82 

 
 

 
 

Coordenador da Equipe Técnico Responsável

Relatório 
PBS6AR30 

Revisão 01
05/2014 

 

 

IV PANORAMAS MUNICIPAIS 

 

Esta seção apresenta os cenários socioambientais atuais dos municípios 
de Itajaí e Navegantes. Para construí-los foram utilizados os dados da 
Caracterização Socioambiental e as informações fornecidas durante os eventos 
de DP e o saber técnico sobre os impactos relacionados à cadeia de petróleo e 
gás8.  

No que diz respeito aos diversos problemas e conflitos identificados, 
será adotada a posição de ACSELRAD (2004, p.22), que define como conflitos 
ambientais “aqueles envolvendo grupos sociais com modos diferenciados de 
apropriação, uso e significação do território, tendo origem quando pelo menos 
um dos grupos tem a continuidade das formas sociais de apropriação do meio 
que desenvolvem ameaçada por impactos indesejáveis – transmitidos pelo 
solo, água, ar ou sistemas vivos – decorrentes do exercício das práticas de 
outros grupos”.  

Nesta análise, considera-se que os problemas apontados pelos 
comunitários que se configuram como conflitos conforme a definição de 
ACSERALD, apresentem-se eles em suas formas manifestas ou latentes, e 
problemas de natureza estrutural sociopolíticas decorrentes de organização 
social interna dos grupos e da distribuição e apropriação das formas locais de 
poder. Ressalte-se que os problemas e conflitos aqui indicados são oriundos 
das experiências relatadas neste Diagnóstico. Aqueles apontados pelos 
comunitários como potencialmente vinculados à cadeia de petróleo e gás, 
foram analisados vis-a-vis os impactos atestados pelo estudo “Avaliação de 
Impactos Cumulativos e Sinérgicos - Atividade de Produção e Escoamento de 
Petróleo e Gás Natural do Polo Pré-Sal da Bacia de Santos - Etapa 2”9, 
realizado pela Mineral Engenharia e Meio Ambiente para a Petrobras. Desta 
perspectiva, os vínculos com a cadeia de petróleo e gás indicados pelos 
comunitários foram classificados como existentes ou inexistentes. No caso de 
existência de vínculos, houve a categorização em exclusivos (relacionados 
somente à cadeia de petróleo e gás) e não exclusivos (aqueles cuja 
responsabilidade é compartilhada com empreendimentos de outras cadeias 

                                                            
8 É necessário, de antemão, esclarecer a definição de alguns instrumentos de análise utilizados adiante. 
A  linha  de  pobreza  absoluta  é  mensurada  pelo  valor  mínimo  real  para  obter  uma  cesta  de  bens 
necessários  para  a  subsistência,  definido  como  um  quarto  do  salário mínimo  per  capita.  A  pobreza 
subjetiva refere‐se à percepção dos próprios indivíduos sobre as suas condições mínimas necessárias de 
sobrevivência. O  índice  de Gini  é  um  indicador  de  desigualdade  social,  que  varia  entre  0  (igualdade 
completa) e 1 (desigualdade completa). Já o índice de Theil mede a distribuição de renda. Também varia 
entre 0 (perfeita distribuição) e 1 (distribuição de renda completamente desigual). 
9 Este estudo analisou  EIA‐RIMAs de treze empreendimentos da UO‐BS. 
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produtivas). Constatados vínculos existentes, exclusivos ou não, as ações 
geradoras e impactos decorrentes foram elencados. Para efeitos deste 
relatório, seguem-se as definições: 

 AÇÃO GERADORA (AG) - Ação e/ou matéria e/ou energia, associada a 
qualquer fase do empreendimento (planejamento, instalação, operação 
e desativação), cuja ocorrência resulta em um ou mais impactos 
ambientais. Pode ser também compreendido como um aspecto 
operacional do empreendimento que afeta um ou mais fatores 
ambientais. No presente estudo, considerando que os impactos 
ambientais decorrem dos diferentes aspectos ambientais, será tratada 
com o termo Ação Geradora. As ações geradoras são tratadas de forma 
integrada com os impactos por elas gerados.  

 IMPACTO AMBIENTAL: diferença entre a qualidade de um fator 
ambiental antes da incidência de uma ação/matéria/energia em relação 
à qualidade deste mesmo fator ambiental durante e/ou após a incidência 
desta(s). Este conceito reflete a definição apresentada na resolução 
CONAMA Nº 01/1986: “qualquer alteração das propriedades físicas, 
químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de 
matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou 
indiretamente, afetam: I - a saúde, a segurança e o bem-estar da 
população; II - as atividades sociais e econômicas; III - a biota; IV - as 
condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; V - a qualidade dos 
recursos ambientais”. É importante observar que cada impacto 
ambiental associado a um projeto ou empreendimento corresponde, 
necessariamente, a uma relação aspecto ambiental (ação geradora) – 
fator ambiental. 

Na análise de cada problema ou conflito, estão listadas as comunidades 
que os mencionaram explicitamente durante os eventos de DP. Contudo, o fato 
de que uma comunidade não tenha citado determinado problema ou conflito 
naquele momento específico, não significa que ela não sofra ou venha a sofrer 
com seus efeitos a curto, médio ou longo prazo, haja vista a cumulatividade, a 
sinergia e o estabelecimento futuro de novos empreendimentos. Ademais, é 
preciso conceber que, por força da conurbação entre Itajaí e Navegantes, a 
territorialidade dos grupos sociais/comunitários diagnosticados é mais ampla 
que o espaço confinado à delimitação das moradias, dos espaços públicos e de 
lazer e das águas costeiras próximas. Assim, sua mobilidade estende-se para 
diversos espaços em ambos os municípios. 
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IV.1.  ITAJAÍ 

 

IV.1.1. Contexto Geográfico 

Itajaí possui 289 Km2 de área. Seu bioma é a Mata Atlântica. Pertence à 
Mesorregião Vale do Itajaí e os municípios limítrofes são Balneário Camboriú e 
Camboriú ao sul, Brusque a sudoeste, Gaspar a oeste, Ilhota ao nordeste e 
Navegantes ao norte. A distância até a capital Florianópolis é de 94 km. A 
principal via de acesso é a BR-101. As rodovias SC-100, BR-486, SC-470 e 
BR-470 ligam o município ao restante do estado. 

A população total de Itajaí é de 183.373 habitantes, considerados 
174.452 como população urbana e 9.921 como população rural. Portanto, os 
dados mostram que Itajaí é um município predominantemente urbano, cuja 
taxa de urbanização é de 94,6% (IBGE, 2010).  

As Macrozonas de Proteção Ambiental (MPA) definidas no Plano Diretor 
de 2012 (o qual ainda não foi aprovado e constitui uma revisão do Plano Diretor 
elaborado em 2008) congregam as áreas de maior altitude e apresentam 
conectividade dos fragmentos florestais na área sudoeste do município. O 
documento também propõe a criação de Macrozonas de Transição Rural 
Ambiental em torno das MPAs.  

As Macrozonas Urbanas se caracterizam por grande adensamento com 
lotes de pequenas dimensões (10x20m). Além do Centro, os bairros já 
consolidados são Imaruí, Murta e Cordeiros, localizados nas proximidades do 
Rio Itajaí. Por outro lado, existem bairros hoje rurais (a Colônia Japonesa, o 
Bairro São Roque e o Bairro Rio do Meio) que estão recebendo os primeiros 
galpões industriais e que estão sendo considerados pelo Plano Diretor como as 
Macrozonas de Transição Rural Urbano. A principal consequência dessa 
caracterização é permitir a pressão imobiliária sobre os produtores familiares 
rurais. A beira do Rio Itajaí-Açú está toda sendo ocupada com estruturas 
industriais ligadas à indústria da pesca ou às atividades portuárias, embora no 
macrozoneamento referido apenas algumas dessas áreas estejam identificadas 
como Macrozonas Urbanas de Uso Especial. Não há territórios indígenas ou 
quilombolas no município.  
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IV.1.2. Indicadores Sociais e Infraestrutura 

 

As principais atividades econômicas do município concentram-se no 
setor portuário, pesca industrial e prestação de serviços logísticos. Em 2012, 
seu PIB foi de R$ 10.870.486,00 e a renda per capita de R$ 63.170,65.  

Itajaí possui um total de 14.950 empresas abertas. Possui um píer para 
recepção de embarcações de grande porte e navios de passageiros, voltado 
aos cruzeiros marítimos de lazer. Segundo informações da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, o Complexo Portuário de Itajaí é o segundo 
maior em movimentação de contêineres, ficando atrás do Porto de Santos. No 
primeiro trimestre de 2012, o Complexo totalizou 296 navios atendidos, com 
2.707.542 toneladas movimentadas. O Porto é administrado pela prefeitura 
municipal.  

A Prefeitura planeja a construção de uma Marina para 80 barcos de 
passeio na localidade Saco da Fazenda, local onde também ficam ancorados 
os barcos dos pescadores tradicionais.   

O município está recebendo duas novas empresas que prestarão 
serviços à Petrobras. A americana Exterran - que atua em 30 países no setor 
de óleo/gás -, que instalará sua primeira unidade brasileira em Itajaí, com 
investimento de R$ 40 milhões, em um terreno de 150 mil metros quadrados no 
Terminal Portuário Teporti S.A., situado no Bairro Salseiros. A unidade da 
Exterran irá produzir módulos para equipar os navios modelo FPSO, da 
Petrobras, usados na retirada de petróleo e gás marítimos das camadas de 
pré-sal. A P2 Brasil Estaleiro S.A se instalará em Itajaí para construir e fornecer 
embarcações off-shore de médio porte para atuar na exploração do gás e 
petróleo, com investimentos de R$ 220 milhões. A estimativa é a de que o 
estaleiro Oceana processará 15 mil toneladas de aço por ano, gerará mil 
empregos diretos e será erguido em uma área de 31 hectares próximo ao 
bairro da Murta, em Itajaí.  

Em relação à qualidade de vida, Itajaí apresenta os seguintes níveis de 
IDH municipal (geral, de educação, de renda e de longevidade): 

 
Tabela 1. IDH Municipal geral e por área para os anos de 1991 e 2000 ‐ Itajaí 

IDH‐M  IDHM‐RENDA IDHM‐EDUCAÇÃO IDHM‐LONGEVIDADE

1991  2000  1991  2000  1991  2000  1991  2000 

0,755 0,825 0,712 0,767 0,845 0,906 0,707 0,803 

Fonte: IBGE, 2010; Atlas de Desenvolvimento Econômico. 
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O Mapa de Pobreza e Desigualdade dos Municípios Brasileiros 
2003/IBGE aponta que a incidência da pobreza absoluta em Itajaí é da ordem 
de 29,47%; já a incidência da pobreza subjetiva remonta a 18,90% e o Índice 
de Gini é 0,40. 

Os equipamentos sociais de educação, saúde e assistência social 
encontram-se assim distribuídos: 
 

Tabela 2. Equipamentos sociais (Educação, Saúde e Assistência Social) do município de Itajaí, 2012 

ÁREA  ESTABELECIMENTO 
Rural Urbano 

Público Privado Público Privado 

EDUCAÇÃO 

Creche 05 - 41 - 

Infantil 13 - 52 20 

Multiseriada - - 01 - 

Fundamental 13 - 75 11 

Médio - - 11 08 

Superior - - - 03 

SAÚDE 

UBS 04 - 18 - 

Unidade Assistencial e
Farmácia - - 07 - 

Hospital - - 01 01 

Centro de Referência - - 07 - 

ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 

CRAS - - 03 - 

CREAS - - 01 - 

Centros de Proteção - - - - 

 

De acordo com a Fundação Municipal de Cultura, os equipamentos 
culturais e de lazer do município são os seguintes: 

 Casa da Cultura Dide Brandão: mantém duas galerias de 
exposição e um auditório, uma pinacoteca, cinemateca, biblioteca e 
espaços de apoio cultural, como sala de espetáculos e galeria. A 
instituição oferece 17 cursos artísticos. 
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 Teatro Municipal de Itajaí: inaugurado no ano de 2004, possui 
capacidade para 515 pessoas, sendo 505 poltronas e 10 
cadeirantes. 

 Conservatório de Música Popular (CMP): instalado em fevereiro de 
2007, oferece 11 opções de cursos: contrabaixo elétrico, piano, 
guitarra, saxofone, flauta transversa, trombone, trompete, violão, 
percussão, bateria e canto, com trabalho voltado principalmente 
para música popular. Oferece curso técnico em parceria com a 
Unicamp e a Univali.  

 Conservatório Itajaiense de Dança - Atende a 54 meninas da Rede 
Municipal de Ensino, com idade entre 9 e 14 anos de idade. O 
projeto é mantido pela Fundação Cultural de Itajaí, com o apoio do 
Porto Municipal. O programa oferece aulas de balé gratuitamente, 
transporte, sapatilha, collant, meia, figurino e ingressos para a 
família nos espetáculos de final de ano.  

Itajaí conta ainda com 11 grupos de teatro profissionais, sendo: Cia 
Experimentus Teatrais, Bagagem Cênica, Cálice Expressão de Arte, Alunos em 
Exercício Cênico Anchieta, Cia Andante, Cia Mútua, L.E.G.U.M.E. Palhaços, 
Sua Cia de Teatro, Grupo Teatral Acontecendo Por Aí, Grupo Porto Cênico e 
Grupo Experimental de Montagens Artísticas. Os grupos realizam desde 2007 
a mostra de teatro "Itajaí em Cartaz" e, desde 2008, a temporada de 
espetáculos "Toda Terça Tem Teatro". A Fundação Cultural de Itajaí realiza o 
"Festival Brasileiro de Teatro". 

 

 

IV.1.3. Gestão Ambiental do Território 

De acordo com o Instituto Chico Mendes (ICMbio), o município possui 
duas Unidades de Conservação: 

 Parque Municipal do Atalaia - Decreto Municipal nº 8.107, de 2007 
– Localizado no Morro do Atalaia, Município de Itajaí. Possui 
19,51ha de área. A gestão é da Fundação Municipal de Meio 
Ambiente (FAMAI) (Decreto Municipal nº 8.107, de 2007). 

 Área de Proteção Ambiental do Brilhante - Lei Municipal nº 2.832, 
de 1993 – Localizada na Serra do Brilhante, município de Itajaí, 
possui área igual a 2.014,70 ha.  

 

Itajaí não possui uma Secretaria Municipal de Meio Ambiente. As 
questões são debatidas e resolvidas no âmbito da Fundação Municipal de Meio 
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Ambiente de Itajaí (FAMAI), que contem três diretorias: educação ambiental; 
licenciamento e fiscalização; coordenação da coleta seletiva e proteção animal. 
A FAMAI é membro efetivo do Comitê da Bacia do Itajaí, membro do Conselho 
Estadual de Meio Ambiente (CONSEMA) e participa do Grupo de Trabalho em 
Educação Ambiental da Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR) do 
governo do estado de Santa Catarina. Além disso, a FAMAI coordena o Fórum 
da Agenda 21 desde 2009. 

As instituições locais de participação política na área ambiental 
encontram-se definidas no quadro a seguir: 

 

Quadro 3. Instituições políticas locais devotadas à questão ambiental no município de Itajai, 2012 

In
st

itu
iç

õe
s 

Lo
ca

is
 

Nome Função Composição Ano de 
criação Natureza 

Fórum da Agenda 21 N/I N/I N/I Deliberativa 

Conselho Gestor do 
Parque Municipal do 

Atalaia 
N/I N/I N/I Consultiva 

Conselho Municipal de 
Meio Ambiente 

Assessorar o poder 
público municipal e 
expedir resoluções e 
deliberações no que 
tange aos assuntos 

ambientais 

Paritário (50% 
governo/50% 

sociedade civil) 
2008 

Deliberativo/ 

Normativo 

 

De acordo com a FAMAI, os principais projetos de Educação Ambiental 
promovidos pelo poder local no município são os seguintes: 

 Centro de Educação Ambiental e Produção de Mudas no Parque 
Municipal do Atalaia (responsável: FAMAI, OSCIP Associação de 
Moradores do Atalaia) – Trilhas ecológicas e palestras para público 
escolar e outros. Interrompido desde junho de 2010 para reforma 
do Centro. Expectativa de reinício em 2012.   

 Eventos comemorativos: Semana de Meio Ambiente, com 
participação de entidades parceiras e distribuição de mudas; Hora 
do Planeta (promovida pelo WWF/BR); Dia Mundial da Água 
(responsável: FAMAI - Diretoria de Educação Ambiental, com apoio 
de entidades parceiras, desde 2009).   

 Gincana Ambiental nas Escolas (responsável: FAMAI). 
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 Palestras sobre temas variados em ecologia para públicos diversos 
realizadas por bióloga da FAMAI, financiadas por empresas 
obrigadas a promover educação ambiental a título de 
compensação ou mitigação ambiental. 

 

Foram obtidas informações sobre três organizações não-governamentais 
relacionadas à questão ambiental e com forte presença no território: Unibrava 
(local), Verdade Ambiental (local, mas atualmente desarticulada) e Biosfera.  

 

 

IV.1.4. Problemas e Conflitos Identificados 

A. Complexo Portuário de Itajaí 

Comunidades que relataram: Bairro Imaruí, Bairro Murta, Bairro Rio 
Novo - Colônia Agrícola Japonesa, Comunidade de Pesca Artesanal do 
Saco da Fazenda, Loteamento São Pedro - Bairro Rio do Meio 
Vínculo com a cadeia de petróleo e gás: existente e não exclusivo. 
Ações Geradoras: Presença do TEPORTI, circulação de veículos de 
grande porte, poluição sonora, dragagem do canal, criação de áreas de 
restrição de uso 
Impactos relacionados: Interferência no cotidiano da população local, 
interferência com a pesca artesanal, assoreamento de canais.  

O Complexo Portuário de Itajaí é base de apoio (US-Log) para as 
atividades da Petrobras. Os comunitários reclamam que o Complexo do Porto 
de Itajaí, no qual se situa, entre outros, o Terminal Portuário de Itajaí 
(TEPORTI) e a Poly Terminais, é o motivador da grande circulação de veículos 
pesados e de grande porte entre as vias dos territórios das comunidades e de 
trânsito intenso de navios no rio Itajaí-Açu. A intensificação do trânsito nos 
espaços terrestre e marítimo é responsável pela perda da qualidade de vida 
das comunidades do entorno. Vale ressaltar que, de acordo com a Agência 
Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), em sua Resolução 3.066/2013, 
o TEPORTI pode ser definido como um Terminal de Uso Privado (TUP) ou 
Estação de Transbordo de Carga (ETC). Nos bairros Imaruí, Murta e Rio Novo 
- Colônia Agrícola Japonesa, os comunitários destacam que o tráfego intenso 
de caminhões de carga e de containers entrando e saindo do porto gera 
problemas de trânsito em seus territórios, chegando mesmo a bloquear as vias 
para suas manobras, impedindo a livre circulação e gerando insegurança, 
principalmente para a circulação de pedestres e de ciclistas. As demais 
operações em terra ligadas às atividades portuárias também são responsáveis 
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por constante poluição sonora. Os comunitários do Loteamento São Pedro - 
Bairro Rio do Meio afirmam que o barulho provocado pela movimentação de 
containers, empilhadeiras e rolos nas dependências dos galpões da empresa 
de logística AMP ocorre durante 24 horas por dia. O barulho da movimentação 
de container, empilhadeira e rolos, ocorre durante 24 horas. Da mesma forma, 
à presença da Poly Terminais, empresa de carga e descarga de containers, 
instalada em 2011 no Bairro Murta, é atribuído o mesmo tipo de transtorno: 
insegurança para pedestres e ciclistas, congestionamentos, poluição sonora e 
do ar. A instalação do TEPORTI, há cerca de sete anos, aterrou uma nascente 
do Bairro Murta e impediu a passagem do esgoto, fazendo com que este se 
acumule no asfalto em frente ao terminal, causando mau cheiro no local. Além 
disso, os comunitários do Bairro Murta relatam que, atualmente, o grande 
conflito associado ao TEPORTI10 é um projeto de bloquear o trânsito dos 
comunitários pela estrada geral da Murta em frente à empresa, a fim de permitir 
a circulação dos veículos que atendem a empresa. Isso impediria o fluxo de 
circulação dos comunitários para o Bairro Salseiros.  

Já os pescadores artesanais do Saco da Fazenda indicam que o 
principal conflito com o Porto de Itajaí no espaço marítimo refere-se ao bota-
fora da dragagem do canal portuário. Segundo os pescadores, o material 
dragado é despejado diretamente no pesqueiro de camarão. Alegam que esse 
despejo diminui consideravelmente o estoque de camarão e, 
consequentemente, reduz as áreas de pesca disponíveis na região para as 
atividades de pesca artesanal. Salientam que as embarcações de pesca 
artesanal são licenciadas para áreas abrigadas com até 22 metros de 
profundidade e que a draga, atualmente, está despejando o material na área de 
18 metros de profundidade. Além disso, a localização do bota-fora da 
dragagem provoca também o assoreamento do Saco da Fazenda, dificultando 
a saída das embarcações de pesca artesanal pelo canal e a reprodução do 
camarão.  

 
B. Instalações e operações ligadas à atividade de produção e exploração de petróleo e 
gás  

Comunidades que relataram: Bairro Espinheiros, Bairro Imaruí, Bairro 
Murta, Bairro Rio Novo - Colônia Agrícola Japonesa, Bairro São Roque, 
Comunidade de Pesca Artesanal do Saco da Fazenda, Loteamento São 
Pedro - Bairro Rio do Meio  
Vínculo com a cadeia de petróleo e gás: existente e exclusivo. 

                                                            
10 O  TEPORTI  foi  licenciado  pela  Fundação  do Meio Ambiente  de  Santa Catarina  (FATMA). A  equipe 
técnica não teve acesso aos pormenores do licenciamento por meio de consulta em dados secundários. 



 

 
 

Programa de Educação Ambiental do Sul – PEA-Sul Relatório Consolidado do 
Diagnóstico Participativo 

Pág. 
26/82 

 
 

 
 

Coordenador da Equipe Técnico Responsável

Relatório 
PBS6AR30 

Revisão 01
05/2014 

 

Ações geradoras: Presença de estaleiros, presença de terminais 
retroportuários, presença de dutos, circulação de veículos de grande 
porte, circulação de rebocadores e embarcações de apoio, poluição 
sonora, criação de áreas de restrição de uso 
Impactos relacionados: geração de expectativas, interferência no 
cotidiano da população local, interferência na pesca artesanal. 

Os comunitários alegam que convivem com vários impactos decorrentes 
das atividades de estaleiros, terminais retroportuários, armazéns de 
distribuição, dutos de escoamento e rebocadores vinculados às atividades da 
cadeia de petróleo e gás da região.  

No espaço marítimo, os pescadores artesanais do Saco da Fazenda 
alegam que os rebocadores que prestam serviços para a Petrobras, quando 
não estão no terminal ou abastecendo as plataformas, ancoram na área de 
pesca artesanal do camarão. A âncora, ao ser jogada no pesqueiro, provoca a 
suspensão do sedimento e o afastamento dos camarões. Além disso, a 
ancoragem desse tipo de embarcação gera áreas de exclusão de pesca.  De 
fato, a área de exclusão de 500 metros em torno dos navios fundeados é 
critério legal determinado pela Marinha do Brasil. Isso realmente afeta o livre 
trânsito dos barcos e a atividade da pesca artesanal, restringindo-os nas áreas 
de fundeio e canal de aproximação dos navios. Na opinião dos pescadores 
artesanais, tais problemas poderiam ser contornados caso os rebocadores 
ancorassem 1 milha ao sul.  

No Bairro Imaruí encontra-se instalado o Terminal Terrestre de Apoio a 
Plataformas da Petrobras, utilizado para a coleta e armazenagem de resíduos 
das plataformas. Segundo os comunitários, o material ferroso e, em geral, 
grande parte do material reciclável, é encaminhado para a cooperativa de 
catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis situada no bairro, a Cooperfoz.  

Como assinalado anteriormente, a instalação do TEPORTI aterrou uma 
nascente do bairro da Murta. Além disso, existiria, por parte desse 
empreendimento, um projeto de tráfego de veículos de grande porte que 
virtualmente impediria aos comunitários desse mesmo bairro o acesso ao 
Bairro Salseiros a partir da estrada geral da Murta. Cabe destacar que o 
TEPORTI é um condomínio industrial que abriga o consórcio MGT, que presta 
serviço para a Petrobras montando três tipos de módulos de unidades de 
operação que serão instaladas nas plataformas pré-sal.  

Próximo aos limites do Bairro Murta também estão situados dois 
empreendimentos, ainda em fase de instalação, que irão atuar na produção, 
montagem e fornecimento de peças para as plataformas da Petrobras: Exterran 
e o estaleiro Oceana, da P2 Brasil. Atualmente, a presença de ambos gera 
expectativas de capacitação e de emprego por parte da população local. Mas a 
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sua instalação, na fase atual, gera impactos ambientais negativos, tais como 
ruídos, emissão de gás e aumento na circulação de caminhões no interior do 
bairro. 

Por sua vez, o Loteamento São Pedro - Bairro Rio do Meio está cercado 
por empresas de armazenamento e distribuição de combustíveis (RDP, 
Petrobras, Shell, Ipiranga e Gás Butano). Os comunitários preocupam-se com 
a quantidade de tanques de combustível estocados nas dependências dessas 
empresas e com a intensa circulação de veículos que transportam esse 
combustível, às vezes em alta velocidade, pelas vias do bairro. A preocupação 
tem um lastro efetivo, uma vez que já ocorreu um incidente: a explosão de um 
caminhão da empresa Butano, em 2011. Esses fatores geram uma sensação 
de risco e de insegurança entre os comunitários, potencializada pela ausência 
de qualquer treinamento específico para emergências especificamente voltado 
para a população. Na visão dos comunitários, a Petrobras deveria articular 
soluções, pois teria responsabilidade sobre a gestão da cadeia na região. Na 
fala de um dos comunitários: “Todas as empresas que estão no bairro são 
clientes da Petrobras, são da cadeia. A única que está puxando combustível 
direto pelo duto é a RDP, mas as demais recebem por caminhão”. 

A presença de dutos nos territórios das comunidades também é 
reportada como causadora de problemas e impactos. No Bairro Espinheiros, o 
duto OPASC é visto como uma ameaça potencial. O receio dos comunitários 
refere-se à possibilidade de explosão do duto, já que situados na proximidade 
de sua faixa encontram-se escolas e espaços residenciais e empresariais. 
Esse receio é potencializado pelo fato da Transpetro e da Petrobras não terem 
oferecido treinamento para emergências no bairro nos últimos sete anos. No 
loteamento São Pedro - Bairro Rio do Meio, o duto da Transpetro, segundo o 
entendimento dos comunitários, impede que seja realizado a contento um 
projeto para a rede de drenagem e escoamento da água pluvial no bairro. A 
consequência imediata é que, em épocas de chuva, o território da comunidade 
sofre com enchentes e alagamentos, uma vez que se situa abaixo do nível da 
rodovia BR-101. No Bairro Rio Novo - Colônia Agrícola Japonesa, os 
problemas decorrentes da presença dos dutos referem-se à retenção e 
represamento de água pluvial na vala de drenagem existente ao longo da 
rodovia BR-101. O oleoduto, instalado há cerca de 15 anos, cruzaria essa vala. 
No local por onde passa o duto ocorreu recompactação do solo e afloramento 
do oleoduto, criando uma depressão que represa a água das chuvas. O 
extravasamento dessa água armazenada danifica algumas das áreas 
agricultáveis dessa comunidade rural, interferindo em sua produção. Além 
disso, a instalação do oleoduto teria alterado a estrutura da vala, ao que é 
atribuída a ocorrência de erosões no território. No bairro São Roque, as 
tubulações teriam sido instaladas nas melhores terras agriculturáveis. Nesse 
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bairro o duto também contribuiria para a geração de enchentes, uma vez que 
teria cruzado as valas de drenagem dos terrenos agrícolas e de pastagem. 
Essa situação teria se agravado pelo afloramento do duto decorrente da 
compactação do solo e pela instalação de uma proteção de concreto sobre o 
oleoduto, com a finalidade de que a máquina de limpeza da vala não o 
atingisse. Ambos contribuiriam para o represamento de água pluvial. Do 
mesmo modo que no Bairro Espinheiros, os comunitários dos bairros Rio Novo 
- Colônia Japonesa e São Roque referem-se à ausência de qualquer 
treinamento e orientação para potenciais emergências envolvendo acidentes 
com os oleodutos.  

 

C. Falta de transparência e de informação por parte das empresas da cadeia de produção 
de petróleo e gás e ineficiência dos canais de comunicação existentes  

Comunidades que relataram: Bairro Espinheiros, Bairro Imaruí, Bairro 
Murta, Bairro Rio Novo - Colônia Agrícola Japonesa, Bairro São Roque, 
Comunidade de Pesca Artesanal do Saco da Fazenda, Loteamento São 
Pedro - Bairro Rio do Meio  
Vínculo com a cadeia de petróleo e gás: Existente e exclusivo. 
Ações geradoras: Divulgação dos empreendimentos, ausência de 
treinamentos e simulados de emergência.  
Impactos: Geração de expectativas, interferência no cotidiano da 
população local e especulação imobiliária. 

Os comunitários afirmam que, apesar da existência formal de um canal 
de comunicação, as empresas da cadeia de petróleo e gás não fornecem 
informações a respeito de suas instalações e empreendimentos na região e 
nem esclarecem dúvidas a respeito de seus empreendimentos e de sua 
operação no município. Essa falta de transparência gera, entre outros efeitos, 
especulação imobiliária, expectativas em relação a empregos e dificuldades 
para que os comunitários possam dialogar para estabelecer a resolução dos 
problemas e a mitigação de impactos originados da cadeia produtiva do 
petróleo e gás ou a expectativa em relação aos riscos que correm devido à 
proximidade de certas instalações. Nomeadamente, os problemas já 
reportados decorrentes da presença dos oleodutos da Transpetro nos bairros 
Espinheiros, Rio Novo - Colônia Agrícola Japonesa, São Roque e Loteamento 
São Pedro - Bairro Rio do Meio, dos estaleiros e terminais situados nos bairros 
Imaruí, Murta e Loteamento São Pedro - Bairro Rio do Meio ou dos 
rebocadores nas áreas de pesca de camarão da comunidade do Saco da 
Fazenda. Esses relatos exemplificam que os programas de informação e 
esclarecimento da população realizados por tais empresas é deficiente, 
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principalmente quando se considera os grupos sociais/comunitários mais 
vulneráveis.  

 
D.  Instalação de grandes empreendimentos 

Comunidades que relataram: Bairro Espinheiros, Bairro Imaruí, Bairro 
Rio Novo - Colônia Agrícola Japonesa, Bairro São Roque, Loteamento 
São Pedro - Bairro Rio do Meio 
Vínculo com a cadeia de petróleo e gás: existente e não exclusivo. 
Ações geradoras: Demanda/Aquisição de insumos e serviços, demanda 
por mão de obra 
Impactos relacionados: Geração de expectativas, aumento da circulação 
monetária e de pessoas, aumento da demanda por cursos e capacitação 
profissional, interferência no cotidiano da população local. 

De acordo com os dados obtidos nos eventos de Diagnóstico 
Participativo, o município de Itajaí apresenta nos últimos 15 anos um processo 
de expansão e de diversificação de sua planta industrial e de serviços, com o 
aumento principalmente daqueles empreendimentos vinculados às atividades 
portuárias, à exploração de petróleo e gás e à indústria do pescado. Os 
comunitários consideram que há um aspecto positivo na existência de grandes 
empreendimentos, porque estes, potencialmente, trazem o aumento de postos 
de trabalho e a possibilidade de desenvolvimento econômico local. Contudo, 
reconhecem que o número de contratações de comunitários nos territórios nos 
quais esses empreendimentos se instalam é baixo porque, regra geral, não 
possuem a qualificação necessária. Por seu turno, os empreendimentos não 
oferecem cursos para capacitá-los e, assim, absorver um contingente 
significativo de mão de obra local. Assim, os empreendimentos recrutam 
trabalhadores vindos de fora em detrimento da mão de obra local, o que 
estimula o aumento da população heterotópica. Segundo os comunitários, o 
município de Itajaí teve sua população aumentada devido ao fluxo migratório 
oriundo dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e da região Nordeste 
do país, além de absorver imigração provinda do Haiti, o que gerou 
crescimento demográfico desordenado.  

No Bairro Imaruí, os comunitários sintetizaram os impactos decorrentes 
desse crescimento desordenado da cidade, que estariam afetando 
praticamente todo o município: pressão sobre a estrutura e deficiências na 
qualidade dos serviços básicos de saneamento, saúde, educação e transporte 
coletivo; condições de trânsito perigosas, provocadas pelo aumento na 
circulação de veículos de grande porte sem o concomitante planejamento e 
ampliação da malha viária; ocupação de áreas de preservação ambiental por 
moradias irregulares construídas pela mão de obra migrante, com consequente 
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aumento do risco de deslizamentos de terra e de alagamentos; e, finalmente, o 
acirramento da concorrência no mercado de trabalho pela presença de 
população heterotópica, com rebaixamento de salários. Os comunitários dos 
bairro Espinheiros e Rio Novo - Colônia Agrícola Japonesa destacaram 
especificamente que um dos efeitos da instalação de grandes 
empreendimentos é a especulação imobiliária. Segundo esses comunitários, na 
revisão da proposta do Plano Diretor em 2012, áreas do município 
anteriormente consideradas rurais foram recategorizadas como zonas de 
transição entre rural e industrial, permitindo a construção de prédios de até seis 
andares. Em Espinheiros, foi construído nos últimos três anos um condomínio 
residencial para 3 mil pessoas, sem que a estrutura de serviços básicos tenha 
sido expandida nesse território. 

Além disso, a instalação de indústrias nesses bairros gera impactos 
ambientais significativos. No mesmo Bairro Espinheiros os comunitários 
reclamam de um forte odor de produtos químicos provenientes das instalações 
das empresas WEG (produção de equipamentos elétricos e de automação 
industrial) e Fibrafort (produção de lanchas). Os impactos decorrentes da 
instalação de empreendimentos vinculados à indústria do pescado, às 
atividades portuárias ou relacionados à cadeia de produção de petróleo e gás 
encontram-se descritos em seus itens correspondentes.   

Obras públicas de infraestrutura associadas à expansão industrial 
também geram impactos negativos nas comunidades. Nos bairros São Roque 
e Rio Novo - Colônia Agrícola Japonesa, os comunitários relatam a ocorrência 
de enchentes como consequência da barragem no canal retificado do rio Itajaí-
Mirim. Esta construção teria como objetivo impedir que a água salobra, que 
avança pelo vale do rio Itajaí quando há maré alta, alcance o ponto de 
captação de água para abastecimento do município. Contudo, a barragem tem 
represado água nesses dois bairros nos quais se pratica a agricultura, 
causando a perda do plantio e a perda dos insumos que haviam sido aplicados 
à terra. Segundo os comunitários, as comportas da barragem são estreitas, 
funcionam mal e as madeiras que ficam trancadas represam a água que desce 
o rio. De sua perspectiva, falta a construção um canal extravasor que impeça 
os alagamentos nos bairros e ainda assim estanque a água salina. 

 
E. Indústria do pescado 

Comunidades que relataram: Bairro Espinheiros, Bairro Murta, 
Comunidade de Pesca Artesanal do Saco da Fazenda. 
Vínculo com a cadeia de petróleo e gás: Inexistente.  

A cadeia produtiva da indústria do pescado em Itajaí é bastante 
completa, envolvendo desde embarcações de pesca industrial até 
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empreendimentos de processamento do produto, passando também pelas 
salgas. De acordo com os pescadores artesanais do Saco da Fazenda, o 
principal conflito entre sua atividade e a da pesca industrial refere-se à 
sobreposição das respectivas áreas de pesca: enquanto o pescador artesanal 
só pode atuar a uma distância até três milhas da costa, as embarcações de 
pesca industrial podem atuar em alto mar e também em uma distância menor 
do que três milhas da costa. A passagem de traineiras pela área de pesca 
causa danos aos petrechos dos pescadores artesanais, principalmente àqueles 
que atuam com rede de malha, além de gerar conflitos de espaço de 
navegação entre as respectivas embarcações.  

Nos bairros Espinheiros e Murta, os comunitários reportam impactos 
decorrentes das instalações físicas de empresas (Tridapalli, Gomes da Costa e 
Quatro Mares) dedicadas ao processamento e beneficiamento do pescado, tais 
como: poluição do ar, do solo e das águas fluviais do rio Itajaí-Açu pelos 
dejetos produzidos nas salga e nas empresas ou pelo vazamento de chorume 
dos caminhões que transportam o rejeito de peixe.  

 
F. Deficiências na oferta e na qualidade de serviços públicos  

Comunidades que relataram:  Bairro Espinheiros, Bairro Imaruí, Bairro 
Murta, Bairro Rio Novo - Colônia Agrícola Japonesa, Bairro São Roque, 
Comunidade de Pesca Artesanal do Saco da Fazenda, Loteamento São 
Pedro - Bairro Rio do Meio.   
Vínculo com a cadeia de petróleo e gás: Inexistente.  

Todos os grupos sociais/comunitários que compuseram o Diagnóstico 
Participativo de Itajaí identificaram deficiências estruturais nas áreas de saúde, 
educação, saneamento básico, energia elétrica, abastecimento de água, 
transporte, comunicação, segurança e limpeza pública. Foram relatadas 
deficiências na oferta, no acesso e na qualidade dos serviços oferecidos quer 
diretamente pela administração pública, quer através de concessionárias. Em 
geral, o grau de vulnerabilidade socioambiental de todos esses grupos 
identifica-se também com as formas de acesso político bastante frágeis que 
possuem para interagir diretamente com os órgãos públicos responsáveis pela 
oferta ou fiscalização desses serviços (secretarias municipais ou estaduais) ou 
mesmo com as concessionárias de serviços.  

 
G. Fragilidade organizacional e associativa 

Comunidades que relataram: Bairro Espinheiros, Bairro Murta, 
Comunidade de Pesca Artesanal do Saco da Fazenda, Loteamento São 
Pedro - Bairro Rio do Meio.   
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Vínculo com a cadeia de petróleo e gás: Inexistente.  

Apesar da identificação de problemas comuns que afligem a todos, os 
comunitários apontaram certa desorganização local própria. Essa 
desorganização é decorrente de dissensões internas muito acentuadas, da 
falta de interesse em participar de decisões e de lutas coletivas e da falta de 
informação a respeito de como pressionar o poder público. Por outro lado, nos 
casos dos bairros Espinheiros e Murta, os comunitários evocam certo 
insulamento por parte das lideranças que atualmente conduzem as respectivas 
associações, que assim não possuem representatividade junto à população 
local. Como consequência, as comunidades possuem fraqueza organizacional 
e associativa, o que gera menor poder de pressão e desperdício de 
oportunidades de projetos e de possibilidades de acesso a verbas que 
poderiam contribuir para a melhoria das condições de vida locais. 

 

IV.1.5. Potencialidades socioambientais 

Todos os grupos sociais/comunitários diagnosticados em Itajaí 
expressam como potencialidade a sua inserção estratégica no crescimento 
industrial e no desenvolvimento urbano em curso no município. Parcerias 
positivas vêm sendo conduzidas entre empresas e cooperativas comunitárias, 
demonstrando o potencial para essa inclusão. A Cooperfoz, cooperativa de 
catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis do Bairro Imaruí, recebe 
material da Petrobras e da Litoral, empresa de coletiva seletiva. Possui 
atualmente um leque de clientes que compram ferro (Itaplast, de Itajaí e 
Sucatas Dalmolin, de Camboriú) e alumínio e vidro (Sucata Paulino, de Itajaí), 
além de obter aporte financeiro do Instituto Volpar e da prefeitura municipal. A 
Cooperativa Rural e Artesanal de Itajaí, à qual se vinculam produtores rurais 
dos bairros Rio Novo - Colônia Agrícola Japonesa e São Roque, possui 
contrato de fornecimento para a merenda escolar com a secretaria municipal 
de educação.  

Os comunitários acreditam que outra maneira de inserção no processo 
de desenvolvimento econômico local encontra-se na possibilidade das 
empresas instaladas nos bairros, que de certa forma encontram-se na 
liderança desse novo crescimento, oferecerem cursos de capacitação 
profissional e postos de trabalho para os moradores do entorno. Pescadores 
artesanais do Saco da Fazenda vislumbrar a possibilidade de que a Petrobras 
ofereça a eles capacitação para trabalharem nos navios rebocadores. 

Por outro lado, existem possibilidades de que as experiências de vida 
comunitária tradicional, tal como representadas pelas comunidades de pesca 
artesanal do Saco da Fazenda e pelas comunidades agrícolas situadas em São 
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Roque e Rio do Meio - Colônia Agrícola Japonesa, possam manter o seu modo 
de vida. Os primeiros enxergam na dragagem do Saco da Fazenda e na 
modificação da localização do bota-fora da dragagem do Porto de Itajaí uma 
oportunidade para o aumento do pescado e a preservação de suas áreas de 
pesca. Já os agricultores dos dois outros bairros consideram que a capacitação 
em técnicas agrícolas, a partir de parcerias com órgãos do poder público 
estadual e municipal e com empresas, possam aumentar a produtividade e, 
assim, contribuir para a manutenção desse modo de vida no município durante 
as próximas gerações. 

  

 

 

IV.2.  NAVEGANTES 

 

IV.2.1. Contexto Geográfico 

Navegantes possui 111,462 Km2. À semelhança de Itajaí, seu bioma é a 
Mata Atlântica. A população total do município é de 60.556 habitantes, 
considerados 57.402 como população urbana e 3.154 como população rural. 
Portanto, os dados mostram que Navegantes é um município 
predominantemente urbano, com taxa de urbanização de 95%. 

O texto do Plano Diretor Municipal (Lei 55/2008) estabelece 
descritivamente tanto uma Macrozona de Proteção Ambiental (MPA) como 
Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS). Todavia, estas últimas não 
constam no mapa do Macrozoneamento. Está prevista nessa lei a criação das 
Unidades de Conservação (UCs) APA de Navegantes e APA do Morro do 
Leiteiro, além de outras áreas menores, tais como os parques municipais do 
Rio Gravatá, do Córrego Guaporuma e do Córrego das Pedras. Entre as áreas 
de zoneamento do Plano Diretor, cabe destacar: 

 Macrozona de Urbanização Qualificada 5: localizada na vizinhança do 
Aeroporto Internacional Ministro Victor Konder. Corresponde ao Bairro 
São Paulo, que conta com uma população de 8.000 habitantes e possui 
a menor renda no município;  

 Zona Especial de Urbanização (ZEU) São Pedro: corresponde ao Bairro 
São Pedro, que abriga a maior comunidade de pescadores artesanais do 
município;    

 Zona Especial de Urbanização (ZEU) Gravatá: abriga uma pequena 
comunidade de pescadores artesanais cujas moradias se encontram 
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dispersas pela área de crescente urbanização e verticalização 
provocada pelo turismo de veraneio;  

 Zona Especial de Urbanização (ZEU): ocupada predominantemente por 
casas de veranistas. Nela se localizam ocupações irregulares em áreas 
verdes públicas, tais como o Jardim Boa Esperança. 

 

 

IV.2.2. Indicadores Sociais e Infraestrutura 

Em 2012, o PIB de Navegantes foi de R$ 911.398,00 e a renda per 
capita de R$ 15.899,00. As principais atividades econômicas do município 
concentram-se na indústria naval e nos setores portuário e de pesca. A partir 
da instalação do Porto de Navegantes (Portonave), em 2006, houve um novo 
afluxo de empresas na cidade. De acordo com a Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, há 2 mil empregos para mão de obra não 
qualificada. A multinacional americana Lear Corporation, produtora de chicotes 
automotivos, instalada em setembro de 2011 no bairro Pedreira, tem a 
pretensão de contratar mil funcionários até dezembro de 2012. O município de 
Navegantes possui ainda as empresas TWB, estaleiro instalado no bairro Volta 
Grande, a Camil (antiga Femepe), indústria pesqueira e a Navship que produz 
embarcações utilizadas pela Petrobras, ambas localizadas no bairro Machados. 

Ainda segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 
Navegantes está sendo procurada por outros estaleiros interessados em se 
instalar para prestar serviço para Petrobras, entre eles, tidos como os mais 
recentes, estão as companhias Huisman e Keppel. A secretaria defende a 
alteração do Plano Diretor, pois faltam áreas disponíveis no município e almeja 
que as áreas designadas como rural se transformem em industrial. Atualmente, 
as únicas áreas disponíveis são ocupadas pelas lavouras de arroz e banana e 
pela pecuária, e os agricultores estão vendendo as terras a 50 reais o metro 
quadrado. Algumas propriedades com 2 ha chegam a ser vendidas por 1 
milhão de reais.  

Para ter prioridade na compra, um grupo de empresários de Curitiba 
arrendou por dois anos uma área de agricultura de 2 milhões de m2. Na área 
serão instaladas empresas de montagem de peças de plataformas de petróleo 
e de reparos em embarcações. O investimento previsto é de 1 bilhão de reais. 
A Secretaria afirma que muitas famílias de fora estão se instalando no 
município para trabalhar na indústria naval.  

O SENAI, em parceria com a Petrobras, está oferecendo um curso de 
formação na área de petróleo e gás, com 11 mil vagas em todo país, e 
Navegantes será um dos municípios contemplados.  
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Em relação à qualidade de vida, Navegantes apresenta os seguintes 
níveis de IDH municipal (geral, de educação, de renda e de longevidade): 

 
Tabela IV.2.1. IDH Municipal geral e por área para os anos de 1991 e 2000 - Navegantes 

IDH-M IDHM-RENDA IDHM-EDUCAÇÃO IDHM-LONGEVIDADE 

1991 2000 1991 2000 1991 2000 1991 2000 

0,718 0,774 0,655 0,685 0,8 0,862 0,699 0,774 

Fonte: IBGE, 2010; Atlas de Desenvolvimento Econômico. 
 
O Mapa de Pobreza e Desigualdade dos Municípios Brasileiros 

2003/IBGE aponta que a incidência da pobreza absoluta em Navegantes é da 
ordem de 38,20%; já a incidência da pobreza subjetiva remonta a 24,45% e o 
Índice de Gini é 0,38. 

Os equipamentos sociais de educação, saúde e assistência social 
encontram-se assim distribuídos: 

Tabela IV.2.2. Equipamentos sociais (Educação, Saúde e Assistência Social) do 
município de Navegantes, 2012 

ÁREA ESTABELECIMENTO 
Rural Urbano 

Público Privado Público Privado 

EDUCAÇÃO 

Creche 03 - 13 - 

Infantil 05 - 13 09 

Multiseriada - - - - 

Fundamental 09 - 32 05 

Médio - - 04 03 

Superior - - - 01 

SAÚDE 

UBS 04 n/a 12 n/a 

UPA - n/a 01 n/a 

Hospital - - 01 - 

Centro de Referência - - 06 - 

Farmácia Municipal - - 01 - 

ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 

CRAS - n/a 01 n/a 

CREAS - n/a 01 n/a 

Abrigo para 
moradores de rua 

- - 01 - 

Conselho Tutelar 
 

- - 01 - 

 
O município de Navegantes não possui cinemas, teatros ou museus. A 

população busca estes equipamentos em Itajaí, Balneário Camboriú e 
Florianópolis. Porém, possui alguns equipamentos culturais e de lazer: 
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1. Biblioteca Municipal 

2. Ginásio Poliesportivo 

3. Centro de Eventos - utilizado para práticas esportivas. Atualmente, está 
em reforma e será transformado em um Centro Cultural que contemplará 1 
pequeno teatro, 1 biblioteca, salas de artes e espaço de alimentação.  

 
No município funciona, desde 2010, o Instituto Caracol, uma ONG que 

desenvolve projetos da área da cultura, saúde, meio ambiente e artes. O 
Instituto possui uma sede, localizada no centro da cidade, onde exibe filmes 
gratuitamente todas as quartas-feiras. Além das atividades na sede, a ONG 
iniciou em 2012 o projeto “Contém Cultura”, que consiste na utilização de um 
container que será instalado em diversos locais da cidade oferecendo 
atividades culturais. Nele estão à disposição da população e das escolas mais 
de 300 obras literárias. Nesse mesmo espaço a ONG realiza também a 
exibição de curta-metragem, palestras e audiovisual sobre prevenção e 
promoção da saúde, oficinas de criação e manipulação de bonecos e 
máscaras, oficinas de cartonaria, rodas de história, educação ambiental, entre 
outras atrações. O projeto é uma parceria entre o Instituto Caracol, a Fundação 
Cultural de Navegantes - por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura - e o 
Portonave. O intuito é percorrer todo o município, levando arte e cultura para 
vários bairros da cidade. Em 2012 a entidade recebeu 12 computadores para 
montar um telecentro.  

O município de Navegantes possui Conselho Municipal da Cultura, 
composto por 50% de representantes do poder público e 50% da sociedade 
civil. É presidido pelo Diretor do Instituto Caracol, Cristiano Moreira, e 
participam representantes das escolas, da Associação dos Artesãos e 
moradores. O município está elaborando o Plano Municipal de Cultura.   
 

IV.2.3. Gestão Ambiental do Território 

De acordo com a Fundação de Meio Ambiente de Navegantes (FUMAN), 
o município possui a seguinte Unidade de Conservação: 

1. Parque Natural de Navegantes, criado pelo Decreto Municipal, 
com 14 hectares de extensão, no qual se prevê a parceria do 
Portonave para a construção de uma sede para realização de 
trabalhos de educação ambiental. 

 
Navegantes possui uma Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e 

Pesca Artesanal e uma Fundação Municipal do Meio Ambiente (FUMAN). 
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Secretários municipais participam dos conselhos setoriais formados no interior 
da Associação de Municípios da Foz do Rio Itajaí (ANFRI). 

As instituições locais de participação política na área ambiental 
encontram-se definidas no quadro a seguir: 

 
Quadro IV.2.1. Instituições políticas locais devotadas à questão ambiental no município 

de Navegantes, 2012 

In
st

itu
iç

õe
s 

Lo
ca

is
 

Nome Função Composição 
Ano de 
criação 

Natureza 

Comitê Gestor do 
Parque Natural de 

Navegantes 

 

Gerir a UC 
Ainda em 
estruturação 

2012 Consultivo 

Conselho Municipal 
de Agricultura e 

Pesca – COSEMAP 

Assessorar o poder 
público municipal e 
expedir resoluções e 
deliberações no que 
tange aos assuntos de 
agricultura e pesca 

Epagri, 
SIDASC, 
Legislativo 
Municipal 
Associação 
Comercial e 
Industrial de 
Navegantes -
ACIN, 
Sindicato dos 
Trabalhadores 
Rurais, 
Colônia de 
Pesca Z6 

1997 Consultiva 

Conselho Municipal de 
Meio Ambiente 

Assessorar o poder 
público municipal e 
expedir resoluções e 
deliberações no que 
tange aos assuntos 
ambientais 

Paritário (50% 
governo/50% 
sociedade civil) 

 

?? 
Deliberativo/ 

Normativo 

 
Os principais projetos de Educação Ambiental promovidos pelo poder 

local no município são os seguintes: 
1. Horto Florestal, desativado em 2009, existiu durante 15 anos sob 

a coordenação da Secretaria de Agricultura - Promovia Educação 
Ambiental junto a público juvenil no horário contrário ao escolar. 
Famílias dos participantes tiveram auxílio de cestas básicas 
durante um período. Atuavam na produção de mudas de árvores 
nativas e hortaliças que eram distribuídas na cidade.  

2. Projetos de Educação Ambiental junto às escolas do município, 
realizados pela Fundação Municipal do Meio Ambiente de 
Navegantes (FUMAN) desde o ano de 2009. Distribuição de 
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cartilhas e palestras. Temas: Educação Ambiental e as Mudanças 
Climáticas; Educação Ambiental: A Restinga; Recicle o Óleo de 
Cozinha; em elaboração: As curvas do Rio Gravatá, que está 
sendo dragado. Em parceria com Corpo de Bombeiros: 
Campanha Praia Segura e Cidadania.  

3. Desmontagem: a restinga como caleidoscópio. Vídeo 
documentário utilizado pelo Programa de Educação Ambiental do 
Instituto Caracol, realizado junto ao público escolar e público em 
geral desde 2011.  

4. Porto privado de Navegantes (PORTONAVE), realizou os 
seguintes programas de educação ambiental em contexto de 
medidas mitigatórias ou compensatórias: 2007 – Projeto Praia 
Limpa, recolhimento de lixo da praia; 2009 – Concurso arte com 
sucata e redações; 2011 - Entrega de onze mil cartilhas a 
estudantes e educadores sobre cuidados com os recursos 
hídricos; 2011-2012 - Programa de Promoção de Incentivo à 
Reciclagem com instalação de 8 Mini Ecopontos em escolas 
municipais para coleta de materiais contaminantes (com 3 já 
instalados até o presente). 

5. Projeto Comunidades Litorâneas, realizado pelo Laboratório de 
Educação Ambiental da Univali (2003), em 7 municípios da costa 
catarinense e paranaense, inclusive em Itajaí e Navegantes, 
durante 6 anos com patrocínio da Petrobrás devido à exploração 
dos poços Coral e Estrela do Mar. O foco de atuação foi as 
comunidades escolares. 

 
Foram obtidas informações sobre duas organizações não-

governamentais locais relacionadas à questão ambiental e atuantes no 
município: Instituto Caracol e Instituto de Valorização à Vida e Estudos Sócio-
Econômicos, Sindicais, Políticos e Ambientais de Santa Catarina – IVES. 

Nas interlocuções com agentes do poder público local, lideranças 
comunitárias e representantes das ONGs ambientais foram identificados 
preliminarmente os seguintes impactos ambientais no município: 

 
1. Assoreamento das margens da foz do Rio Itajaí Açú devido à 

movimentação dos sedimentos pelo trânsito de navios que entram 
para os portos e também devido ao carreamento de sedimentos 
vindos de rio acima. 

2. Depósito, na área da foz, de materiais descartados ao longo do 
Rio Itajaí Açú (ex.: pneus, móveis e utensílios). 
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3. A dragagem do canal promovida pelo porto de Itajaí em 2011 
depositou sedimentos e entulhos na área que é ponto de pesca 
de camarão dos pescadores artesanais de Navegantes, e 
também numa distância tal que permitiu que a maré transportasse 
aqueles materiais para as praias de Navegantes. 

4. Contaminação dos balneários pelos efluentes domésticos e 
industriais oriundos de cidades do médio Vale do Itajaí, bem como 
pelos efluentes domésticos e de indústrias pesqueiras locais que 
chegam à praia pelos canais de vazão pluvial (macrodrenagem) e 
pelo lençol freático. 

5. Impacto sonoro do movimento do aeroporto. 
6. Tráfego intenso de veículos e caminhões em alguns trechos da 

cidade em função do porto e aeroporto, provocando poluição 
sonora e atmosférica, além de riscos aos pedestres e ciclistas. 

7. Aterramento de campos de cultivo de arroz irrigado, 
principalmente no Bairro Volta Grande, para dar lugar a armazéns 
de carga atrelados ao Porto. Os proprietários dessas áreas estão 
vendendo as áreas para a instalação de empresas, diminuindo as 
áreas cultiváveis em Navegantes. 

8. Acidentes com vazamentos de óleo de navios e o carreamento 
pluvial do óleo derramado nas áreas de carga do Porto de Itajaí. 

9. Poluição do ar e das águas pluviais pelos dejetos produzidos nas 
salgas, que existem em muitos bairros da cidade (casas onde 
trabalhadores autônomos, em sua maior parte famílias nativas 
com tradição na atividade de pesca artesanal processam peixe e 
camarão para a indústria pesqueira) 

10. Diminuição drástica de áreas verdes nas zonas urbana e rural que 
estão sendo ocupadas por equipamentos públicos ou ocupação 
urbana irregular. 

11. Os órgão públicos (Secretarias de Desenvolvimento Econômico, e 
Secretaria de Pesca e Agricultura) admitem a possibilidade de 
substituição total das atividades agropecuárias por atividades 
industriais.  

12. A expansão industrial e de serviços ligados ao Complexo 
Portuário tem motivado a migração de famílias de outros estados 
(Paraná e Nordeste) que ofertam mão de obra mais barata, 
pressionam a ocupação irregular de áreas verdes e criam os 
bolsões de maior concentração de problemas sociais. 
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IV.2.4. Problemas e Conflitos Identificados 

 

A. Presença de estaleiros especializados na construção de barcos de apoio a 
plataformas de petróleo e gás 

Comunidades que relataram: Bairro São Paulo (subgrupo de 
recicladores e subgrupo de jovens), Bairro São Pedro (subgrupo 
mulheres das salgas/manipuladoras de camarão e subgrupo de 
pescadores artesanais), Comunidade Nova Esperança, Escalvado, 
Escalvadinho, Porto Escalvado e Escalvândia 
Vínculo com a cadeia de petróleo e gás: Existente e exclusivo. 
Ações geradoras: Manutenção de navios e plataformas, lavagem de 
tanques e peças no mar, descarte de resíduos sólidos, geração de 
empregos, zonas de exclusão da pesca 
Impactos relacionados: Alteração da qualidade ambiental, interferência 
com a pesca artesanal, expectativas de qualificação de mão de obra, 
alteração na dinâmica do mercado de trabalho 

O Estaleiro Navship, inaugurado em 2006, está localizado em uma área 
de 220 mil m² na margem esquerda do Rio Itajaí-Açu, em Navegantes, e é 
especializado na construção de barcos de apoio a plataformas de exploração e 
produção de petróleo e gás. Este estaleiro foi mencionado pelos comunitários 
como importante fonte de empregos para a mão de obra local por não exigir 
altos níveis de qualificação e por oferecer treinamentos para algumas das 
funções, o que contribui para qualificar a mão de obra. Há outro estaleiro em 
Navegantes dedicado somente à construção de barcos de apoio à exploração 
de petróleo, o Keppel Sigmarine Brasil, mas ele não foi citado nominalmente 
por nenhum dos grupos sociais participantes deste DP11. 

Para os jovens do bairro São Paulo, os estaleiros oferecem muitos 
empregos com remuneração satisfatória para os moradores locais. Já para o 
subgrupo de recicladores, o estaleiro Navship representa uma importante fonte 
de renda indireta já que destina 25 toneladas de resíduos industriais por mês 
para a reciclagem, cobrando uma quantia simbólica. 

As mulheres das salgas de camarão do bairro São Pedro reclamam que 
o Navship só oferece treinamento para quem já está contratado. Já os 
pescadores artesanais do mesmo bairro informaram que não existe fiscalização 
do descarte dos efluentes contaminados com óleo oriundo da lavagem de 
peças nas oficinas mecânicas dos estaleiros que prestam serviços à cadeia de 
petróleo e gás. 
                                                            
11 Fonte: http://scnaval.com.br.  
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Para a pesca artesanal o mais grave é a criação de zonas de exclusão 
de pesca pelos estaleiros, já que existe uma regra de que os pescadores 
artesanais devem manter uma distância de 500 metros do cais de cada uma 
dessas empresas. Esta regra, contudo, é imposta aos pescadores a partir de 
uma lógica patrimonialista na qual os agentes fiscalizadores e, portanto, 
repressores, são os seguranças e vigias dos empreendimentos privados12. 

As mulheres da comunidade Nova Esperança, por sua vez, afirmaram 
que o Navship cumpre a lei municipal que exige o emprego de ao menos 30% 
de mão de obra local. 

 
 

B.  Oleoduto da Transpetro (OPASC) 

Comunidades que relataram: Escalvado, Escalvadinho, Porto Escalvado 
e Escalvândia 
Vínculo com a cadeia de petróleo e gás: existente e exclusivo. 
Ações geradoras: Assoreamento das valas de drenagem 
Impactos relacionados: Alagamentos 

Alguns dos moradores possuem terras cortadas pelo oleoduto OPASC, 
da Petrobras, que vai de Araucária, no Paraná, a Florianópolis, Santa Catarina. 
A extensão do oleoduto é de 266 quilômetros13. Um agricultor que possui terras 
atravessadas pelo duto relatou que a empresa indenizou a faixa de terra 
tomada pelo duto e todos respeitam as regras de uso da mesma, embora elas 
não seja muito claras para todos os moradores. O grande problema é que as 
valas de drenagem do duto não são desassoreadas pela Petrobras e os 
agricultores também não podem fazê-lo. “Se o agricultor não pode fazer a 
limpeza da vala, por que a Petrobras não faz a manutenção da vala quando faz 
a limpeza da faixa?”, pergunta-se o morador. Este mesmo morador limpou a 
vala e foi multado pela empresa. Ele afirmou também que consegue plantar na 
faixa porque planta arroz, mas outras culturas não são permitidas, uma vez que 
a regra de segurança permite apenas culturas anuais.  

O duto está instalado há mais de vinte anos e a queixa dos moradores a 
respeito da limpeza da vala foi recorrente durante todo esse período. Os 
frequentes alagamentos ocasionados pela falta de manutenção das valas 
prejudica a atividade agrícola dos moradores, que afirmam que a última 
limpeza foi realizada há quatro anos.   
                                                            
12  Em  consulta  ao documento  “Normas  e Procedimentos da Capitania dos Portos de  Santa Catarina, 
2008, não foi encontrada normativa oficial que legalize a atitude dos empreendimentos privados. 
13  Fonte  http://www.petrobras.com.br/pt/nossas‐atividades/principais‐operacoes/terminais‐e‐
oleodutos/terminal‐itajai.htm   
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Os moradores afirmaram que gostariam de receber orientações da 
empresa sobre a faixa de servidão, pois alguns deles são admoestados amiúde 
por escavar próximo à faixa do duto. Outra demanda é que possam ser 
capacitados para exigir que os órgãos ambientais competentes fiscalizem a 
limpeza das valas de drenagem. 

 
   

C. Trânsito de grandes embarcações à serviço da exploração de petróleo e gás 

Comunidades que relataram: Bairro São Pedro (subgrupo de 
pescadores artesanais) 
Vínculo com a cadeia de petróleo e gás: Existente e exclusivo. 
Ações geradoras: Trânsito de embarcações de apoio. 
Impactos: Remobilização de sedimento, interferência com a pesca 
artesanal e interferência no cotidiano da população local. 

Os rebocadores, que são embarcações de apoio, transportam 
suprimentos para plataformas da Petrobras, retornam para o Terminal 
localizado no Bairro Murta (Itajaí) e atracam nas áreas de pesca artesanal de 
camarão localizadas uma ao norte e outra ao sul do canal do Rio Itajaí-Açú, 
enquanto aguardam autorização para entrar no canal. Os pescadores do bairro 
São Pedro alegam que os rebocadores deveriam ancorar na área onde 
ancoram os navios, que contam com profundidade suficiente para tanto. Ao 
não fazê-lo, os rebocadores desestabilizam o sedimento das áreas de pesca 
artesanal e criam buracos profundos que danificam os petrechos, conforme 
relata um dos pescadores: “O rebocador de Petrobras atropela os petrechos de 
pesca. Ele não prejudica apenas naquela uma hora em que ficou parado no 
pesqueiro, prejudica o mês inteiro porque a âncora levanta lama e desestabiliza 
o fundo. Onde o rebocador ancora se forma um buraco onde fica engatada a 
rede”. Além disso, os pescadores acusam a falta de sinalização de segurança, 
já que os rebocadores, ao contrário de outros navios, não usam a sirene para 
alertar sua presença, “passando por cima das redes e dos barcos”. 

Outro pescador relata que foi obrigada a retirar seu barco das áreas 
tradicionais de ancoragem para que um rebocador ancorasse. Outro pescador 
manifesta sua indignação: “A lei em Santos (SP) manda a ancoragem ser feita 
a duas milhas da costa, como é que aqui a embarcação da Petrobras larga os 
ferros perto da costa? “Ninguém manda! Ibama diz que não pode fazer nada”. 

Os pescadores relataram, ainda, que não fizeram qualquer solicitação à 
Petrobras, até o momento, para mudar a área de ancoragem. 

 
D. Complexo portuário Itajaí-Navegantes 
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Comunidades que relataram: Bairro São Paulo (subgrupo de 
recicladores e subgrupo de jovens), Bairro São Pedro (subgrupo de 
pescadores artesanais e subgrupo de mulheres das salgas de camarão), 
Comunidade Nova Esperança 
Vínculo com a cadeia de petróleo e gás: Existente e não exclusivo. 
Ações geradoras: Divulgação dos empreendimentos.  
Impactos: Aumento do tráfego de veículos pesados 
Geração de expectativas, interferência no cotidiano da população local e 
especulação imobiliária. 

As atividades portuárias em Navegantes são percebidas sob prismas 
distintos: geração de empregos, fornecimento de material para reciclagem e 
aumento do trânsito de embarcações e o consequente assoreamento. 

Em relação à geração de empregos, os empreendimentos portuários são 
criticados por não oferecer postos de trabalho às comunidades e não capacitar 
os jovens com baixa escolaridade, embora alguns comunitários discordem 
dessa avaliação e afirmem que o Porto (complexo portuário Itajaí-Navegantes) 
emprega quem não tem estudo. 

 Os recicladores do bairro São Paulo tentam estabelecer parceria com o 
Portonave – Terminais Portuários de Navegantes - para que se tornem 
destinatários dos resíduos ali gerados. Contudo, tal parceria ainda não se 
concretizou porque o Portonave exigiu a presença de um representante do 
poder público para selar o acordo e os recicladores não conseguiram mobilizar 
ninguém para participar. 

Segundo os pescadores do bairro São Pedro, a instalação do Portonave 
ocasionou o aumento do número de embarcações de grande porte que trafega 
na região da Foz do rio Itajaí-Açu. Tal trânsito intensificou o processo de 
assoreamento do rio, já que a movimentação de grandes embarcações no seu 
leito desloca lama para as margens, o que é agravado pela alta velocidade dos 
navios. O assoreamento dos gornes (áreas protegidas por molhes na porção 
inicial do canal, no Bairro São Pedro) foi produzido por uma draga “de sopro” 
que empurrava os sedimentos do fundo para as laterais do canal. Essa draga 
operou durante aproximadamente 8 anos e parou de funcionar há um ano. 

Já em relação ao Porto de Itajaí, os pescadores de Navegantes 
reclamam do despejo, na área de pesca artesanal, do ‘bota fora’ do material 
dragado do canal do porto. Este é o problema mais premente que os grupos de 
pescadores artesanais da barra do Itajaí-Açu enfrentam desde o ano de 2011. 
Alegam que “a licença ambiental foi mal estudada, para nós só atrapalhou. 
Para uns poucos ganharem, a maioria perde”. Explicam: “o calado do rio tem 
que ser fundo e o resíduo é colocado na nossa área de pesca". Ademais, o 
convívio com a atividade da draga traz alguns problemas. Disseram que a 



 

 
 

Programa de Educação Ambiental do Sul – PEA-Sul Relatório Consolidado do 
Diagnóstico Participativo 

Pág. 
44/82 

 
 

 
 

Coordenador da Equipe Técnico Responsável

Relatório 
PBS6AR30 

Revisão 01
05/2014 

 

draga “vem em cima do pescador, que ela trabalha toda vida dia e noite pra 
manter o canal profundo”.  

Os pescadores afirmaram que o Porto (complexo portuário Itajaí-
Navegantes) insiste em depositar o material retirado pela draga o mais próximo 
possível da costa para economizar combustível e tempo de deslocamento de 
mais meia hora para sair da área da pesca artesanal. Contudo, segundo eles, a 
partir desse local o material será gradualmente trazido de volta para as praias e 
um pouco dele volta para o canal dragado. Além da lama, que por si só 
desequilibra o ecossistema do fundo de mar onde é jogada, nesse material 
depositado há pedaços de ferro de construções demolidas, fogões e 
geladeiras, pneus, além de outros tipos de materiais que avariam as redes de 
pesca.  

Fizeram referência à futura dragagem para desassoreamento do Saco 
da Fazenda, bairro de Itajaí, para ali se construir uma marina: “No Saco da 
Fazenda vão fazer com três metros, onde vão jogar? Tem que ir lá ver onde a 
draga joga a lama, quase na praia. Mais uns anos e essa lama volta tudo pra 
cá. Já tem que ir pescar em outros lugares”.  

Outro problema atribuído ao complexo portuário é o intenso tráfego de 
caminhões pela cidade, especialmente os que transportam containers. Quando 
foi instalado o Portonave, não havia a via portuária, os caminhões circulavam 
pelas vias pequenas, dividindo espaço com bicicletas. Há ciclovias no centro e 
na via portuária, mas no bairro não há e os carros estacionam dos dois lados 
da rua, impedindo a passagem dos ciclistas. Os moradores têm medo de andar 
de bicicleta e os catadores de trafegar com as suas carroças, porque 
caminhões circulam em alta velocidade. Já aconteceram alguns acidentes 
envolvendo caminhão de container, que tombaram nas curvas mais fechadas. 
A escola do bairro tem educação no trânsito para as crianças, contudo as 
crianças costumam ir para o meio da rua no final da aula. A companhia de 
trânsito do município, a Navetran, não orienta e nem fiscaliza, aparecendo 
apenas nos eventos e festas da cidade. 

 

E. Presença do Aeroporto Internacional de Navegantes “Ministro Victor Konder”  

Comunidades que relataram: Bairro São Paulo (subgrupo de 
recicladores e subgrupo de jovens), Comunidade Nova Esperança 
Vínculo com a cadeia de petróleo e gás: existente e não exclusivo. 
Ações Geradoras: Trânsito de aeronaves, produção de resíduos sólidos  
Impactos relacionados: Elevação dos níveis de ruído, poluição visual, 
geração de expectativas, interferência no cotidiano da população, 
especulação imobiliária, aumento do tráfego de veículos. 
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Comunitários estabelecem com o aeroporto uma relação de expectativa 
positiva maior que de incômodo com os seus efeitos negativos. 

Os trabalhadores de reciclagem do bairro São Paulo, localizado bem 
próximo ao aeroporto, recebem os resíduos da Infraero para reciclar e, além 
disso, a empresa oferece cursos de inglês e espanhol para os moradores. Já 
sobre os ruídos e luzes provocados pelas aeronaves, dizem que afeta 
negativamente a qualidade do sono, mas que já estão acostumados embora 
temam que a já anunciada ampliação do aeroporto aumente a poluição sonora. 
Esta obra de ampliação ainda é responsabilizada pelos comunitários por 
encarecer o preço dos imóveis no bairro. Já os jovens do bairro São Paulo 
reclamam que o aeroporto gera um trânsito intenso na BR-470, o que atrapalha 
a vida cotidiana do bairro. 

Já as mulheres da comunidade Nova Esperança apontam que a 
proximidade com o aeroporto não incomoda e veem na ampliação do aeroporto 
a possibilidade de geração de mais empregos e de melhoria na infraestrutura 
da localidade. 

 
F.  Instalação de grandes empreendimentos 

Comunidades que relataram: Escalvado, Escalvadinho, Porto Escalvado 
e Escalvândia, Bairro São Paulo (subgrupo de trabalhadores da 
reciclagem e subgrupo de jovens), Nova Esperança, Bairro São Pedro 
(subgrupos de pescadores artesanais e subgrupos de mulheres das 
salgas) 
Vínculo com a cadeia de petróleo e gás: existente e não exclusivo. 
Ações geradoras: Demanda/Aquisição de insumos e serviços, demanda 
por mão de obra, divulgação do empreendimento. 
Impactos relacionados: Geração de expectativas, aumento da 
população, aumento da circulação de pessoas e monetária, aumento da 
demanda por cursos e capacitação profissional, interferência no 
cotidiano da população local, interferência nas atividades de pesca e 
agricultura tradicionais, especulação imobiliária, pressão sobre os 
serviços públicos essenciais. 

 

A instalação de grandes empreendimentos em Navegantes é percebida 
pelos comunitários de maneira ambivalente. Se por uma lado há a expectativa 
de que estes, potencialmente, tragam o aumento de postos de trabalho, por 
outro ficam evidenciado os seus efeitos deletérios sobre a continuidade de 
práticas tradicionais como a pesca artesanal e agricultura familiar. Os efeitos 
elencados neste item também devem ser atribuídos aos empreendimentos 
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destacados anteriormente, como o complexo portuário, os estaleiros e o 
aeroporto. 

Nas comunidades Escalvado, Escalvadinho, Porto Escalvado e 
Escalvândia, onde a agricultura familiar ainda é uma atividade econômica 
significativa para os moradores, foi relatado que a falta de políticas públicas 
que apoiem suficientemente a continuidade da prática agrícola no município 
facilita o abandono da atividade e a ocupação das terras por empreendimentos 
de construção de moradias, a fim de atender a demanda do crescimento das 
atividades portuárias e industriais da cidade de Navegantes e de Itajaí. Os 
moradores identificam que há um contingente crescente de mão de obra de 
fora do município – apontam, especialmente, imigrantes oriundos do Haiti – e 
preocupam-se com a especulação imobiliária que torna atraente a venda das 
pequenas propriedades rurais e b) a pressão que o aumento populacional 
geraria sobre os serviços públicos essenciais. 

A imigração haitiana é também apontada como um problema pelos 
comunitários do bairro São Paulo. No subgrupo de jovens, a migração 
nordestina foi adicionada ao rol populacional que está inflando a população de 
Navegantes, sintetizada na seguinte frase, proferida por um dos jovens: “Está 
chovendo baiano e haitiano que estão se instalando nos bairros São Domingos 
e Machados”. Segundo os jovens, eles vêm preencher a demanda por mão de 
obra barata nos empregos braçais que os nativos não querem, principalmente 
a manipulação de peixe em indústrias: “Para nós 800 reais é pouco e para eles 
é muito”. O subgrupo de trabalhadores da reciclagem do bairro São Paulo 
afirma que os moradores estrangeiros estão invadindo as fábricas de peixe, 
onde o trabalho é por dia, mais acessível para quem chega novo numa cidade. 
As empresas de Navegantes preferem contratar trabalhadores vindos de fora 
porque são mais necessitados e se submetem a salários mais baixos e 
serviços pesados, diferente do pessoal da cidade, o que alterou o padrão 
demográfico da cidade: “Antes Navegantes era uma cidade em que se dormia 
e trabalhava em Itajaí, hoje há pessoas de Piçarras, Penha e até de Itajaí que 
vem trabalhar aqui”. 

Os comunitários consideram que há um aspecto positivo na existência 
de grandes empreendimentos, porque estes, potencialmente, trazem o 
aumento de postos de trabalho. Contudo, reconhecem que o número de 
contratações de comunitários é baixa porque não possuem qualificação. Uma 
das moradoras de Escalvado, Escalvadinho, Porto Escalvado e Escalvândia, 
por exemplo, ressalta que apenas vagas sem qualificação foram abertas para 
os moradores das comunidades, porque os postos melhores são ocupados por 
pessoas que vêm de outras cidades: “Quando dizem lá fora que vai se instalar 
uma empresa, chove gente”. 
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G. Insuficiência/má qualidade de serviços públicos 

Comunidades que relataram:  Escalvado, Escalvadinho, Porto Escalvado 
e Escalvândia, Bairro São Paulo, Bairro São Pedro e Comunidade Nova 
Esperança 
Vínculo com a cadeia de petróleo e gás: Inexistente.  

Neste item, foram agrupados problemas estruturais e conflitos que 
opõem comunitários e órgãos públicos (ou empresas concessionárias) e que 
estão relacionados à vida cotidiana e aos direitos básicos dos cidadãos.  

Todos os grupos sociais/comunitários que compuseram o Diagnóstico 
Participativo de Navegantes identificaram deficiências estruturais nas áreas de 
saúde, educação, saneamento básico, energia elétrica, abastecimento de 
água, transporte, comunicação, segurança e limpeza pública. Foram relatadas 
deficiências na oferta, no acesso e na qualidade dos serviços oferecidos quer 
diretamente pela administração pública, quer através de concessionárias. Em 
geral, o grau de vulnerabilidade socioambiental de todos esses grupos 
identifica-se também com as formas de acesso político bastante frágeis que 
possuem para interagir diretamente com os órgãos públicos responsáveis pela 
oferta ou fiscalização desses serviços (secretarias municipais ou estaduais) ou 
mesmo com as concessionárias de serviços.  

No caso dos pescadores do Bairro São Pedro, há destaque para o 
tratamento recebido pela Capitania dos Portos. Em Itajaí está localizada a 
Delegacia da Capitania dos Portos e, em Florianópolis, a sede da Capitania. Os 
pescadores se sucedem nas críticas: “nós somos pequeninhos e não temos 
nada pra dar pra eles”; “eles tem pouca participação na comunidade, não 
procuram, não entendem”; “na capitania o discurso é que o pescador manda, 
mas aqui na Delegacia deixaram pessoal em fila muito longa pra renovar a 
carteira e deixaram despachante entrar pela porta dos fundos”. Também se 
queixaram a respeito do tratamento dispensado aos pescadores artesanais 
quando são abordados pelos oficiais da Capitania dos Portos: “o pessoal da 
capitania aborda com ignorância. Prendem os pescadores por navegarem sem 
a carteira... Um dos pescadores que se posicionou contra esse tipo de 
tratamento, foi preso e algemado: “Esquecem que são homens igual a gente, 
pensam que tão lidando com animal. Tem que ser mais educados”.  
 

H. Agricultura familiar prejudicada por excessos da legislação e insuficiência de auxílio 
por parte do poder público 

Comunidades que relataram: Escalvado, Escalvadinho, Porto Escalvado 
e Escalvândia. 
Vínculo com a cadeia de petróleo e gás: Inexistente.  
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As comunidades que praticam a agricultura familiar apontam diversos 
fatores como prejudiciais à continuidade da prática. Além da especulação 
imobiliária gerada pela necessidade da construção de mais moradias devido ao 
aumento da população, conforme relatado em item anterior, são elencados a 
excessiva carga tributária imposta pela legislação ambiental e pela cobrança do 
Imposto Territorial Rural (ITR). Segundo uma das agricultoras das 
comunidades, a obrigatoriedade de reservar áreas de preservação 
permanente, somada ao alto custo do ITR, onera o agricultor familiar. A 
agricultora se pergunta: “Então eu pago o imposto para os outros respirarem. E 
alguém me ajuda a pagar”? A Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina 
(FATMA) é acusada de não autorizar a abertura de novas áreas de agricultura 
nas pequenas propriedades e não esclarecer os motivos. Tal fato levou uma 
outra agricultora de Escalvado, Escalvadinho, Porto Escalvado e Escalvândia a 
sugerir que o Programa de Educação Ambiental a ser formulado incluísse 
atividades de orientação aos agricultores sobre os seus direitos diante da 
legislação vigente. 

Outro problema relatado nas comunidades é que a o auxílio prestado 
pelo poder público por meio da Empresa de Pesquisa e Extensão Agropecuária 
de Santa Catarina (EPAGRI) não é suficiente para todos os agricultores: 
cobram sementes e máquinas agrícolas subsidiadas pelo poder público em 
maior quantidade. 

 

 
I. Fragilidade organizacional e associativa 

Comunidades que relataram: Escalvado, Escalvadinho, Porto Escalvado 
e Escalvândia, Bairro São Paulo (subgrupo de jovens), Comunidade 
Nova Esperança. 
Vínculo com a cadeia de petróleo e gás: Inexistente.  

Nas comunidades de Escalvado, Escalvadinho, Porto Escalvado e 
Escalvândia, os moradores não têm sido envolvidos em discussões sobre os 
empreendimentos que vem se instalando e são pouco informados sobre o 
assunto. Uma das dificuldades para a disseminação de informação é a falta de 
telefone fixo, rede de celular e de internet nas comunidades, além da falta de 
uma associação de moradores atuante. A associação de moradores existente 
está enfraquecida, porque houve “interferência de politicagem”, ou seja, 
pessoas que se candidataram à diretoria da mesma se tornaram candidatas a 
cargos públicos e utilizaram a associação para obter recursos com o objetivo 
de angariar votos. As questões relativas às atividades agrícolas são 
encaminhadas para o Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município, pois 
alguns dos moradores são filiados à entidade. 
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Já no bairro São Paulo, os jovens relatam que houve uma associação de 
moradores que existiu por um tempo e foi muito envolvida com política 
partidária. As pessoas da diretoria usaram a associação para se promover: 
“trabalhou pra pegar cargo político”, conforme expressou um dos jovens.  Não 
existe hoje mais nenhuma organização e consideraram que uma associação 
poderia ser uma forma de fortalecer a luta por reivindicações como uma 
passarela na BR-470 e um posto policial dentro do bairro.  

Na comunidade Nova Esperança, foi mencionada a existência de uma 
associação de moradores, mas os comunitários não sabem se a entidade está 
criada oficialmente e alegam que, de qualquer maneira, ela está inativa: 
apenas que está inativa: “Houve apenas uma reunião, mas não se sabe de 
nada feito”. Os comunitários relataram que os moradores são pouco 
organizados e articulados, que cada um “tem que lutar sozinho”. Mas, apesar 
da desunião, os vizinhos são bons e solidários nos momentos difíceis. Alguns 
dos moradores acreditam que a falta de união em torno de reivindicações 
comuns acontece por conta da rotatividade de moradores e da mistura de 
culturas, já que a comunidade abriga pessoas vindas de diferentes locais do 
país. 

 

  
J. Potenciais conflitos incidentes sobre o trabalho das mulheres nas salgas e a pesca 
artesanal  

Comunidades que relataram: Bairro São Pedro (subgrupo de 
pescadores artesanais e subgrupo de mulheres das salgas) 
Vínculo com a cadeia de petróleo e gás: Inexistente 

No bairro São Pedro, onde o Diagnóstico Participativo foi realizado com 
pescadores artesanais e mulheres que trabalham nas salgas, as informações 
coligidas apresentam as dificuldades enfrentadas por segmentos sociais que 
vivem da extração marinha. Alguns dos conflitos incidentes sobre a pesca 
artesanal (e que guardam relação com a cadeia de petróleo e gás) já foram 
tratados em itens anteriores, como o assoreamento das margens do rio Itajaí-
Açu e as zonas de exclusão ocasionados pelos rebocadores e pelo Portonave. 

No que tange ao trabalho das mulheres, as onze salgas do município de 
Navegantes, onde trabalhavam 3 mil mulheres, foram recentemente fechadas 
porque o Ministério Público exigiu adequação das condições sanitárias e 
trabalhistas. As salgas são pequenos galpões administrados pelo 
proprietário(a), que contrata informalmente mulheres com experiência na 
manipulação de camarão. Este camarão é trazido pelo “atravessador” das 
embarcações de pesca industrial e também da pesca artesanal. Depois de 
limpo é encaminhado para empresas que o embalam e o comercializam. A 
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paralisação do trabalho nas três salgas do bairro São Pedro representou um 
significativo decréscimo na renda familiar. Segundo as mulheres do bairro, o 
trabalho nas salgas é uma atividade bem remunerada, pois ganham 600 reais 
em 15 dias ou uma semana, dependendo da carga horária, ao passo que uma 
atendente de loja recebe este valor em um mês. Outra opção de trabalho que 
consideram adequada para o seu perfil de escolaridade são as indústrias de 
processamento de pescados; no entanto, esta ocupação é rechaçado porque 
as empresas exigem as cargas horárias cheias, com alta produtividade e em 
temperaturas baixas, o que resulta em problemas de LER/DORT (lesões 
ocupacionais) nos trabalhadores. As salgas trabalham sazonalmente, com 
carga horária mensal muito inferior a de um emprego fixo, o que lhes permite 
conciliar com suas tarefas domésticas, e “ajudar em casa”, ou seja, ajudar nas 
despesas domésticas. Apenas um terço delas paga INSS como autônomas, na 
categoria de segurado especial ou segurado facultativo.   

Um tipo de ator social operante no sistema de pesca em Navegantes é o 
atravessador. Trata-se, de fato, de empresários que compram o camarão dos 
pescadores e pagam a mão de obra das manipuladoras nas salgas para 
descascá-los. Apenas 5% do camarão que chega às mulheres das salgas do 
bairro São Pedro é oriundo da pesca artesanal e o restante advém da pesca 
industrial. Tanto as mulheres das salgas quanto os pescadores artesanais do 
bairro – 90% deles são hoje pescadores de camarão - percebem o 
atravessador como um ente positivo. No caso das mulheres, é porque o 
atravessador lhes oferta trabalho com remuneração maior e menor carga 
horária que em outras atividades. No caso do pescadores artesanais, é porque 
julgam necessário alguém que recolha o camarão de todos os pescadores e 
encaminhe para as salgas e depois para o mercado. Os pescadores dizem que 
atualmente estão vendendo diretamente no mercado, por causa dos 
fechamento das salgas, mas não se sentem satisfeitos com essa situação. Um 
dos pescadores pontua: “No mercado de Itajaí, os pescadores são maltratados, 
atracam na lama, desembarcam no esgoto”.  Ademais, é o mercado de Itajaí 
que determina valor: em média o quilo de camarão é vendido para o mercado a 
5 reais e revendido ao consumidor final por trinta reais. Os pescadores devem 
necessariamente vender seu pescado a algum box do mercado, não podem se 
utilizar da estrutura do mercado para vender diretamente ao consumidor final: 
“Se chegar com muito camarão e demorar a vender para algum box, o camarão 
é apreendido”. Embora a falta de autonomia na comercialização do produto de 
suas atividades não seja percebida como problema pelas mulheres das salgas 
e pelos pescadores artesanais, causa surpresa que eles não tenham recebido 
apoio e formação para tentar se organizar em cooperativas que colaborassem 
entre si, eliminando a figura do dono da salga e do Mercado de Itajaí. 
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Um dos fatores que possivelmente desestimula tal tipo de coadjuvação é 
o ressentimento que as mulheres das salgas nutrem em relação à Colônia de 
Pescadores Z-6, que se recusa a incluí-las no defeso do camarão. 

A atuação da significativa indústria pesqueira (seja de extração ou 
processamento) da região da Foz do Rio Itajaí é o elemento conflitivo mais 
perceptível e incômodo para os pescadores artesanais. Os pescadores 
participantes deste Diagnóstico sentem que as pessoas ligadas à pesca 
industrial “odeiam” o pescador artesanal e, a título de exemplo, narraram a 
seguinte história: o vigia do cais da Empresa Camil (pesqueira localizada na 
margem do Rio Itajaí Açú) proibiu um pescador de tarrafear no arredor da 
empresa. O pescador em questão argumentou que não estava no cais, estava 
no rio, o que não é proibido. O vigia replicou que o patrão havia mandado 
retirá-lo de lá porque, no dia anterior, a hélice de um barco havia sido furtada. 
Para os pescadores, esta história ilustra o preconceito com que são tratados, 
pois seria muito difícil algum pescador artesanal tivesse realizado o furto devido 
ao grande peso de uma hélice. Outro relato informa que um pescador que 
passava em frente a uma outra empresa de pesca teve sua bateira alvejada 
por um segurança. 

A equipe de campo do Diagnóstico Participativo foi informada por um 
funcionário da Petrobras que trabalha no Terminal Portuário, localizado no 
Bairro Imaruí, em Itajaí, que existe uma regra que proíbe pesca em distância 
menor que quinhentos metros dos cais de empresas. Considerando o número 
de empresas de pesca e de estaleiros instalados e projetados para a região, 
pode-se concluir que este é um aspecto extremamente conflitivo, pois para os 
pescadores artesanais a pesca no rio é muito importante (há períodos em que 
os pescadores dedicam-se à pesca fluvial do bagre e da tainha), ao lado da 
pesca do camarão realizada no mar.  

Os pescadores não demonstraram conhecimento desta normativa dos 
500 metros de distância. Na sua percepção, a atuação dos seguranças visa à 
proteção das empresas contra assaltantes, mas “os pescadores entram no 
mesmo balaio”.  Não obstante, a consciência do injustiça reaparece por meio 
da frase: “Mas a água é do pescador”.  

Outro ponto de conflito entre a atividade pesqueira artesanal e a 
industrial reside no defeso do camarão, que revela uma concorrência muito 
desigual entre as duas modalidades de pesca pelo acesso aos estoques de 
camarão.  

Os pescadores artesanais acusam a pesca industrial de não respeitar o 
defeso que, ademais, está vigendo na época errada e que “cada ministro [da 
Pesca] que chega muda o período. Agora nós esperamos o sete barbas, que 
vem do norte. Mas antes de chegar aqui, o industrial mata ele no norte". Um 
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dos pescadores criticou os gestores que tomam as decisões sem conhecer a 
pesca e sem consultar os pescadores. 

Os pescadores afirmam que o defeso deveria existir apenas para os 
industriais, que arrastam em distâncias maiores e, logo, recolhem os maiores 
estoques, incluindo os camarões pequenos, ainda em reprodução. 

 

 

IV.2.5. Potencialidades socioambientais 

Em áreas predominantemente rurais, como as comunidades de 
Escalvado, Escalvadinho, Escalvândia e Porto Escalvado, a preservação das 
matas e a presença de cachoeiras são apontadas como potencialidades para o 
aproveitamento dos próprios moradores. O turismo ecológico, por exemplo, não 
é considerado uma alternativa de geração de renda porque os comunitários 
acreditam que os turistas poderiam estragar o patrimônio natural preservado, 
além de ameaçar a tranquilidade, uma característica da comunidade. 

Já no bairro São Pedro, as mulheres das salgas ressaltam também a 
tranquilidade, que julgam ser decorrente da tradicionalidade do bairro, local 
onde nasceu a cidade de Navegantes, erigida em torno da vila de pescadores 
artesanais. Ainda que hoje esteja densamente ocupado, o bairro segue 
povoado em sua maioria por filhos de pescadores artesanais que seguem se 
dedicando à pesca artesanal ou a outros setores de atividade ligados à 
indústria da pesca. As relações comunitárias são sólidas e antigas, construídas 
a partir da partilha do mesmo território de pesca e do mesmo espaço de 
moradia.  

De maneira geral, as comunidades diagnosticas enxergam que as 
potencialidades ainda deverão ser criadas. Embora aparentemente paradoxal, 
o fato de as comunidades não apontarem potencialidades internas bem 
definidas pode ser compreendido à luz da sua localização em um contexto local 
de extrema urbanização e industrialização. Assim, anseiam por receber, 
externamente, tais potencialidades, advenham elas do poder público ou do 
universo privado dos grandes empreendimentos, na forma de insumos para 
reciclagem, de cursos de capacitação, de boas ofertas de geração de emprego 
e renda e, sobretudo, de melhorias na sua qualidade de vida, impactada pela 
industrialização intensiva. É o caso das mulheres de Nova Esperança que, 
trabalhadoras nas empresas de pescado e costura, desejam uma creche onde 
possam deixar seus filhos no contraturno da escola. 

Os trabalhadores de reciclagem do bairro São Paulo acreditam que a 
sua maior potencialidade é a Recinave (Associação de Recicladores de 
Navegantes) e as entidades parceiras que angariaram, como a Universidade 
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do Vale do Itajaí (UNIVALI) e a incubadora de Universidade Regional de 
Blumenau (FURB). 
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V ANÁLISE SOCIOAMBIENTAL INTEGRADA 

Este capítulo está dividido em três seções. A primeira realiza a análise 
ambiental da Foz do Rio Itajaí à luz da produção teórica e empírica de 
referência, com foco na pesca artesanal. A segunda seção é dedicada à 
discussão a respeito dos royalties nos dois municípios sob análise. Finalmente, 
a última seção é dedicada ao balanço geral dos resultados do relatório.  

 

V.1. A foz do rio Itajaí e a pesca artesanal 

 

 

Os pescadores artesanais e as mulheres das salgas que participaram 
deste diagnóstico apontaram três principais conflitos socioambientais 
incidentes sobre o uso dos recursos naturais da Foz do Rio Itajaí-Açu. O 
assoreamento das margens do rio Itajaí-Açu intensificado pelas dragagens, a 
ancoragem de rebocadores nos berços de camarão e a competição com a 
pesca industrial foram identificados como os principais fatores de risco para a 
manutenção de seu modo de vida e sua reprodução social.  
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O estudo de SCHETTINI (2002, p. 138-140) corrobora a informação dos 
pescadores consultados neste diagnóstico sobre o assoreamento do Rio Itajái-
Açu: “Há registros de dragagens no rio Itajaí-açu desde 1895. No entanto, 
estas se tornaram mais frequentes e significativas após os anos 60 com o 
incremento do comércio marítimo, estando restritas principalmente ao baixo 
estuário da região de interesse do Porto de Itajaí. (...) As dragagens de 
aprofundamento, até 1998, foram realizadas com dragas de cisternas, 
transportando o material para zonas de despejo na plataforma interna. Desde 
1998, a dragagem de manutenção da bacia de evolução e do canal de acesso 
ao porto de Itajaí vem sendo realizada por uma draga que utiliza uma sistema 
de injeção de água. (...) Em termos práticos, esta técnica vem funcionando 
adequadamente, porém observa-se que, quando é utilizada durante períodos 
de baixa descarga fluvial, uma fração do material remobilizado é transportado 
para a montante, possivelmente devido ao incorporamento deste material na 
corrente de fundo para montante. (...) Talvez este processo seja mais 
importante no assoreamento do que a sedimentação direta da suspensão que 
chega através do rio”. 

A região estudada neste diagnóstico, especialmente a compreendida 
pelo Saco da Fazenda, é considerada “uma área de criadouro natural de 
camarão, [que] vem contribuindo para o recrutamento dos estoques oceânicos 
das espécies de camarão-rosa (Penaeus brasiliensis e Penaeus paulensis) e 
camarão legítimo (Penaeus schmitti), espécies que coexistem nesta área 
durante as fases vitais de pós-larvas, juvenis e pré-adultos. Além destas 
espécies, ocorrem outros crustáceos e peixes, que necessitam deste tipo de 
ambiente para completarem seus ciclos de vida” (THEIS&FERNANDES, 2002, 
p.97). Não por acaso, portanto, o camarão é a espécie mais explorada pelos 
pescadores artesanais do Estado de Santa Catarina. Em 2004 há registros de 
que a pesca artesanal no Estado de Santa Catarina extraiu 8.288 
toneladas/ano de camarão, enquanto a segunda espécie mais extraída foi a 
anchova, com 4980 toneladas/ano, ou seja, há uma diferença de quase 50% 
entre a primeira e a segunda espécie mais extraída (EPAGRI, 2004, p.6)  Por 
meio destes dados, fica clara a importância da extração de camarão para os 
pescadores da foz do Rio Itajaí-Açu e, assim sendo, a ancoragem de 
rebocadores a serviço de atividades da cadeia de petróleo e gás nas áreas de 
pesca artesanal prejudica, com efeito, o livre aproveitamento desse rico 
ambiente marinho por parte dos pescadores. 

Em relação à pesca industrial, a disputa por território e estoques 
revelada pelos pescadores assenta-se tanto no fato de que as embarcações da 
frota industrial podem varrer uma porção extremamente mais considerável de 
território marítimo em comparação com as bateiras dos pescadores 
tradicionais, quanto nas restrições impostas aos artesanais para o livre uso das 
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margens do rio Itajaí-Açu, repletas de pontos de desembarque das empresas 
de pescado, conforme informado por PEREZ et al., (1998, p.96): “As capturas 
da frota sediada nos portos de Itajaí e Navegantes são desembarcadas em 
diversos pontos ao longo do Rio Itajaí-Açu. Estes pontos constituem-se de 
empresas de processamento de pescado ou apenas locais de desembarque e 
comercialização”. 

  

V.2. Royalties 

Os royalties são uma forma de pagamento de direitos. No caso 
brasileiro, os royalties do petróleo são compensação financeira devida à União 
pelas empresas que exploram e produzem petróleo e gás natural. É uma 
remuneração à sociedade pela exploração desses recursos, que são escassos 
e não renováveis. Este pagamento é feito mensalmente e sua distribuição é 
definida por regras da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP) (BARBOSA, 200, p.12). 

De acordo com SERRA (2008, p.2) os royalties têm se constituído como 
fonte de renda crucial para muitos municípios brasileiros e as formas de sua 
aplicação têm se tornado objeto de estudos: “Vários estudos vêm sendo 
realizados em torno dessa distribuição de valores, para saber ao certo se estes 
realmente estão sendo bem investidos pelos beneficiários. Seja em função do 
volume de recursos envolvidos nestes repasses, seja em função da sua 
elevada concentração espacial, existe uma forte demanda reprimida por 
conhecimento histórico e atual sobre a distribuição destas receitas”.  

No Estado de Santa Catarina, os municípios que recebem royalties do 
petróleo são Araquari. Balneário Barra do Sul, Garuva, Itapoã, Joinville e São 
Francisco do Sul. Os municípios de Itajaí e Navegantes, objeto do presente 
estudo, não recebem royalties, de acordo com a ANP14. 

 

 

V.3. Apontamentos sobre o resultado do Diagnóstico Participativo  

A Foz do Rio Itajaí tem como principal vetor de desenvolvimento 
econômico a industrialização, na qual se conjuminam as atividades portuária, 
pesqueira e aquelas relativas à cadeia produtiva de petróleo e gás, além da 
presença significativa dos setores têxtil e de vestuário. Particularmente a 
expansão do complexo portuário que abrange os municípios de Navegantes e 
Itajaí tem provocado a ampliação do número de empreendimentos voltados à 
logística portuária e ao setor naval, bem como diversos serviços associados. 
                                                            
14 Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (dados de março de 2014). 
http://www.anp.gov.br/?pg=70276&m=&t1=&t2=&t3=&t4=&ar=&ps=&cachebust=1396966031249  
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Tal expansão pode também ser vista simultaneamente como propulsora e 
como produto da concentração de operações relacionadas à cadeia de petróleo 
e gás, como a instalação da Exterran e do estaleiro Ocean em Itajaí dão 
provas. Regra geral, o desenvolvimento econômico do setor industrial, com a 
consequente multiplicação de empreendimentos, tem estimulado a migração da 
força de trabalho para a região, gerando aumento populacional e demais 
efeitos associados, tais como pressão sobre os serviços públicos e sobre a 
estrutura urbana disponível.  

Ainda que se compreenda que as atividades e empreendimentos 
relacionados à cadeia de petróleo e gás não possam ser consideradas, em si 
mesmos, responsáveis exclusivos por ações geradoras de impactos 
socioambientais, há que se assinalar que suas ações na região contribuem, de 
maneira sinérgica e cumulativa, para o adensamento e o aumento de volume 
de ações geradoras desses impactos.  

Nesse contexto geral, os impactos observados na Foz do Rio Itajaí e 
descritos neste relatório a partir de suas ações geradoras foram os seguintes: 
alteração na qualidade do ar, aumento de circulação de pessoas e monetária, 
aumento da poluição sonora, alteração da dinâmica sedimentar costeira, 
alteração de fluxo populacional, alteração na disponibilidade de áreas 
marítimas, aumento das demandas por cursos e capacitação profissional, 
criação de áreas de restrição de uso (zonas de exclusão para pesca e 
ancoragem), especulação imobiliária, expansão desordenada das áreas de 
ocupação, geração de expectativas, interferência no cotidiano da população 
local, interferência com a pesca artesanal, interferência no uso e ocupação das 
terras.  

Os problemas de natureza estrutural identificados são aqueles que 
marcadamente expõe a vulnerabilidade dos grupos sociais diagnosticados no 
interior das unidades administrativas municipais ou em sua própria realidade 
êmica. No que diz respeito aos serviços públicos, pode-se afirmar que os 
municípios integrantes deste Diagnóstico não provêm as localidades deste 
diagnóstico de serviços públicos de saúde, educação, transporte, lazer e 
saneamento na medida correspondente à demanda manifestada. Outro 
problema de ordem estrutural é a fragilidade organizativa de diversas 
comunidades que não possuem instituições organizadas autônomas 
(associações), não participam dos canais institucionais de participação 
existentes em seu município e mostram-se desacreditadas de que a sua 
participação efetiva nos processos sociopolíticos dos seus municípios poderia 
alterar, de fato, suas condições de vida. 

No que tange aos conflitos mais explícitos relacionados ao ambiente 
físico, pode-se afirmar que os principais atores envolvidos são os grupos 
sociais vulneráveis (como os que aqui foram diagnosticados), de um lado, e de 
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outro os representantes do Estado, em seus diversos níveis, e do Capital, em 
suas distintas frações. Tais são os conflitos com empreendimentos públicos e 
privados (imobiliários e portuários) que impedem por meio da proibição de 
acessos, da privatização de espaços, da criação de zonas de exclusão a 
manutenção das atividades de produção e reprodução do modo de vida 
comunitário para os agricultores familiares periurbanos e os pescadores 
artesanais. 

Quanto às potencialidades socioambientais percebidas pelos 
comunitários, pode-se afirmar que elas circunscrevem-se à possibilidade de 
sua integração a esse processo regional de desenvolvimento industrial e 
urbano. Seja, por um lado, incorporando-se às suas benesses em condições 
social e economicamente mais vantajosas, por meio de capacitação 
profissional, do ingresso em ocupações mais rentáveis e de melhorias na 
qualidade de vida, esta última mensurada pelo acesso a serviços públicos e 
privados de qualidade. Seja, por outro, adaptando-se à nova situação, de modo 
a converter elementos desse processo em ativos próprios para a manutenção 
de seu modo de vida, a exemplo das aspirações manifestadas pelas 
comunidades de pescadores artesanais e de agricultores periurbanos 
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VI SUBSÍDIOS E DIRETRIZES PARA FORMULAÇÃO DO PROGRAMA 

 

O Programa de Educação Ambiental (PEA) a ser formulado para a Foz 
do Rio Itajaí deverá levar em conta as seguintes informações colhidas neste 
Diagnóstico Participativo: 

1. Ineficácia no relacionamento empresas-comunidades: a qualidade 
da informação repassada aos comunitários pelos grandes empreendedores, 
entre eles a Petrobras, foi alvo de críticas nos dois municípios participantes 
deste diagnóstico. Não é possível conhecer as estruturas e as operações das 
empresas, o que vulnerabiliza as comunidades quanto ao reconhecimento dos 
impactos e reação aos mesmos.  

2. Deficiências nos serviços públicos e privados: foi encontrado 
como um dos conflitos mais imediatamente reconhecidos a insatisfação com a 
qualidade dos serviços públicos e privados disponíveis. Os comunitários 
demonstraram dificuldades para se organizar e reivindicar seus direitos.  

3. Condições socioeconômicas adversas: a dependência de 
atravessadores para comercialização, a competição desigual com os preços 
praticados pela pesca industrial e dificuldade na obtenção de habilitações para 
exercício de atividades econômicas foram elencados como óbices ao processo 
de produção e reprodução material da existência. 

6. Fragilidade da organização comunitária: tanto em Itajaí como em 
Navegantes há comunidades que apresentam deficiências organizacionais, 
seja devido à inexistência de associações comunitárias ou porque as 
associações existem mas estão inoperantes. Nestes casos, as comunidades 
deixam de acessar projetos e políticas públicas ou ocupar eventuais canais de 
participação institucional local.  

Entende-se que todas as circunstâncias elencadas acima indicam 
“necessidade de desenvolver processos formativos para a intervenção 
qualificada de determinados grupos sociais em processos decisórios de 
distribuição de custos/benefícios a partir da exploração de recursos naturais. 
Considerando a complexidade do processo de licenciamento ambiental de uma 
maneira geral e, em particular, da cadeia produtiva do petróleo, podemos 
afirmar que o estímulo à organização dos segmentos sociais que costumam ter 
pouca interferência na gestão ambiental das áreas em que vivem e 
desenvolvem suas atividades é fundamental para a democratização do 
processo de licenciamento ambiental e, em última análise, da gestão das ações 
de transformação da realidade local” (Nota Técnica 01/10 
CGPEG/DILIC/IBAMA), o que justifica a adoção de um projeto de Linha A - 
Organização comunitária para a participação no licenciamento ambiental. 
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O fato de que as comunidades apresentam graus distintos de 
organização sociopolítica e participação nas esferas públicas – institucionais ou 
da sociedade civil – indica a necessidade que o PEA a ser elaborado obedeça 
uma cronologia baseada em ciclos de aprofundamento, expansão e atualização 
de conhecimentos, saberes e práticas. 
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ANEXO I - Grupos sociais/comunitários participantes do 
Diagnóstico Participativo do PEA-Sul - 2013-2014 

 

Município  Comunidade Tipificação Subgrupos 

Itajaí 

Murta  Entorno de instalações 

terrestres 

Mulheres  

Imaruí  Entorno de instalações 

terrestres 

Catadores de 

materiais 

reutilizáveis e 

recicláveis 

Espinheiros  Entorno de instalações 

terrestres 

Mulheres artesãs 

Loteamento São Pedro Entorno de instalações 

terrestres 

N/A 

Rio Novo ‐ Colônia Agrícola 

Japonesa 

Entorno de instalações 

terrestres ‐ agricultores 

periurbanos 

N/A 

São Roque  Entorno de instalações 

terrestres ‐ agricultores 

periurbanos 

N/A 

Saco da Fazenda  Pescadores Artesanais N/A 

Subtotal de comunidades = 07

Navegantes 

Comunidade Nova Esperança Entorno de instalações 

terrestres 

Mulheres 

Bairro São Paulo  Entorno de instalações 

terrestres 

Catadores de 

materiais 

reutilizáveis e 

recicláveis e jovens 

Bairro São Pedro  Pescadores artesanais  Pescadores 

artesanais e 

mulheres das salgas 

de camarão 

Escalvados  Entorno de instalações 

terrestres ‐ agricultores 

periurbanos 

N/A 

Subtotal de comunidades = 04

Total de comunidades diagnosticadas = 11
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ANEXO II - Mapa de localização dos grupos sociais/comunitários 
participantes do Diagnóstico Participativo do PEA-Sul, 2013-2014 
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ANEXO III – Entidades consultadas durante a Caracterização 
Socioambiental - municípios de Itajaí e Navegantes  

 

1. Itajaí: 

Associação Agrícola Japonesa   
Associação Comunitária do Bairro Espinheiros 
Associação de Moradores da Murta 
Associação dos Moradores do Loteamento São Pedro do Bairro Rio do Meio   
Associação dos Moradores Loteamento Popular da Murta 
Cooperativa de Agricultores 
FAMAI – Fundação do Meio Ambiente de Itajaí 
Prefeitura Municipal de Itajaí: 
 - Secretaria Municipal de Pesca e Aquicultura 
 - Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano - Setor de 
Urbanismo  Secretaria Municipal de Agricultura 
 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda 
 - Casa da Cultura 
 - Coordenação de Defesa Civil 
SINDIPI – Sindicato dos Armadores e das Indústrias de Pesca de Itajaí e 
Região 
SINTRAPESCA – Sindicato dos Trabalhadores da Pesca de Itajaí e Região 
UNAMI – União das Associações de Moradores de Itajaí 
UNIVALI – Universidade do Vale do Itajaí 
 

2. Navegantes: 

Associação Agentes do Lixo/ Catadores do Bairro São Paulo 
Associação do Bairro Nova Esperança  
Associação do Bairro São Paulo 
EPAGRI – Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural em Santa 
Catarina 
Colônia de Pescadores Z6 
Prefeitura Municipal de Navegantes: 
 - Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca Artesanal 
 - Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico 
 - Secretaria Municipal de Assistência Social 
 - Secretaria Municipal de Saúde 
FUMAN – Fundação de Meio Ambiente de Navegantes
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ANEXO IV – Eventos do Diagnóstico Participativo Realizados - municípios de Itajaí e Navegantes 
 

ATIVIDADES REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ* 

COMUNIDADE 
TIPO DE 
EVENTO 

DATA 
HORÁRIO 

(INÍCIO/FIM) 
LOCAL 

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES

PERFIL DOS PARTICIPANTES 

Murta 

Tipo I  21/11/2013  15h30‐16h55 
Igreja Imaculada 

Conceição 
19 

Quanto ao gênero o público foi predominantemente 
feminino, quanto à idade o público foi em sua 
totalidade adulto. Quanto ao perfil ocupacional, foi 
diversificados formado por aposentados e pessoas do 
lar. 
 

Tipo II  19/12/2013  15h30‐17h 
Igreja Imaculada 

Conceição 
12 

Quanto ao gênero o público foi predominantemente 
feminino, quanto à idade o público foi em sua 
totalidade adulto. Quanto ao perfil ocupacional, foi 
diversificados formado por aposentados e pessoas do 
lar. 
 

Validação  29/01/2014  14h30‐16h 
Igreja Imaculada 

Conceição 
12 

Quanto ao gênero o público foi predominantemente 
feminino, quanto à idade o público foi em sua 
totalidade adulto. Quanto ao perfil ocupacional, foi 
diversificados formado por aposentados e pessoas do 
lar. 
 

Imaruí  Tipo   I  12/07/2013  16h20‐17h30 
Sede da 

Cooperativa dos 
23 

Quanto ao gênero o público foi predominantemente 
feminino, quanto à idade o público foi em sua 
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Catadores de 
Material 

Reciclável da 
Foz do Rio Itajaí 

Açu 

totalidade adulto. Quanto ao perfil ocupacional, foram 
diversificados por trabalhadores de reciclagem e 
responsáveis pela carga e descarga. 

Tipo II  26/07/2013  16h20‐17h35 

Sede da 
Cooperativa dos 
Catadores de 
Material 

Reciclável da 
Foz do Rio Itajaí 

Açu 

27 

Quanto ao gênero o público foi predominantemente 
feminino, quanto à idade o público foi em sua 
totalidade adulto. Quanto ao perfil ocupacional, foram 
diversificados por trabalhadores de reciclagem e 
responsáveis pela carga e descarga. 

Validação  30/08/2013  16h35‐18h 

Sede da 
Cooperativa dos 
Catadores de 
Material 

Reciclável da 
Foz do Rio Itajaí 

Açu 

20 

Quanto ao gênero o público foi diversificado com sexo 
masculino e feminino, quanto à idade o público foi em 
sua totalidade adulto. Quanto ao perfil ocupacional, 
foram todos trabalhadores de reciclagem. 

Espinheiros 

Tipo I  14/08/2013  14h20‐17h 
Capela Santa 

Luzia 
18 

Quanto ao gênero, o público foi em sua totalidade 
feminino, quanto à idade o público foi em sua 
totalidade adulto. Quanto ao perfil ocupacional, foi 
predominantemente composto por donas de casa. 

Tipo II  28/08/2013  14h30‐17h 
Capela Santa 

Luzia 
24 

Quanto ao gênero, o público foi em sua totalidade 
feminino, quanto à idade o público foi em sua 
totalidade adulto. Quanto ao perfil ocupacional, foi 
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diversificado, composto por donas de casa, agentes de 
saúde e representantes da Capela Santa Luzia. 

Validação  25/09/2013  14h20‐17h 
Capela Santa 

Luzia 
10 

Quanto ao gênero, o público foi em sua totalidade 
feminino, quanto à idade o público foi em sua 
totalidade adulto. Quanto ao perfil ocupacional, foi 
predominantemente composto por donas de casa. 

Loteamento São 
Pedro 

Tipo I  15/08/2013  19h20‐21h20 

Escola de 
Educação Básica 

Profa. Inês 
Cristofolini 

22 

Quanto ao gênero o grupo foi diversificado entre 
masculino e feminino, quanto à idade o público foi 
composto em sua totalidade por adultos. Quanto ao 
perfil ocupacional, foi diversificado com aposentados, 
motoristas e pessoas do lar. 

Tipo II  29/08/2013  19h30‐21h 
Igreja Santo 
Antonio 

47 

Quanto ao gênero o grupo foi diversificado entre 
masculino e feminino, quanto à idade o público foi 
composto em sua totalidade por adultos. Quanto ao 
perfil ocupacional, foi diversificado com autônomos, 
domésticas, diaristas, aposentados, estudantes e 
comerciantes. 

Validação  26/09/2013  19h20‐21h20  Igreja São Paulo  22 

Quanto ao gênero o grupo foi diversificado entre 
masculino e feminino, quanto à idade o público foi 
composto em sua totalidade por adultos. Quanto ao 
perfil ocupacional, foi diversificado com autônomos, 
domésticas, diaristas, aposentados, motoristas, 
estudantes e comerciantes. 

Rio Novo  Tipo I  19/08/2013  19h15‐21h20 
Galpão da 
Cooperativa 
Rural de Itajaí 

11 
Quanto ao gênero, o grupo foi diversificado entre 
masculino e feminino, quanto à idade o grupo foi em 
sua totalidade adulto. Quanto ao perfil ocupacional, foi 
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predominantemente composto por agricultores. 

Tipo II  16/09/2013  19h20‐21h 
Galpão da 
Cooperativa 
Rural de Itajaí 

8 

Quanto ao gênero, o grupo foi diversificado entre 
masculino e feminino, quanto à idade o grupo foi em 
sua totalidade adulto. Quanto ao perfil ocupacional, foi 
predominantemente composto por agricultores. 

Validação  30/09/2013  19h10‐21h 

Galpão da 
Cooperativa 

Rural e 
artesanal de 

Itajaí 

10 

Quanto ao gênero, o grupo foi diversificado entre 
masculino e feminino, quanto à idade o grupo foi em 
sua totalidade adulto. Quanto ao perfil ocupacional, foi 
predominantemente composto por agricultores. 

São Roque 

Tipo I  12/11/2013  19h40‐21h30 
Igreja São 

Francisco de 
Assis 

12 

Quanto ao gênero, o grupo foi diversificado entre 
masculino e feminino, quanto à idade o grupo foi em 
sua totalidade adulto. Quanto ao perfil ocupacional, foi 
predominantemente composto por agricultores. 

Tipo II  19/11/2013  19h30‐21h 
Igreja São 

Francisco de 
Assis 

15 

Quanto ao gênero, o grupo foi diversificado entre 
masculino e feminino, quanto à idade o grupo foi em 
sua totalidade adulto. Quanto ao perfil ocupacional, foi 
predominantemente composto por agricultores. 

Validação  29/01/2014  19h30‐21h 
Igreja São 

Francisco de 
Assis 

14 

Quanto ao gênero, o grupo foi diversificado entre 
masculino e feminino, quanto à idade o grupo foi em 
sua totalidade adulto. Quanto ao perfil ocupacional, foi 
predominantemente composto por agricultores. 

Comunidade de 
Pesca Artesanal 
do Saco da 

Tipo I  20/08/2013  19h20‐21h 
Associação do 
Banco do Brasil 

14 
Quanto ao gênero, o grupo foi predominantemente 
masculino, quanto à idade o grupo foi em sua 
predominância masculina. Quanto ao perfil 
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Fazenda  ocupacional, foi predominantemente composto por 
pescadores. 

Tipo II  17/09/2013  19h20‐21h 
Associação do 
Banco do Brasil 

16 

Quanto ao gênero, o grupo foi predominantemente 
masculino, quanto à idade o grupo foi em sua 
predominância masculina. Quanto ao perfil 
ocupacional, foi predominantemente composto por 
pescadores. 

Validação  01/10/2013  19h20‐21h 
Associação do 
Banco do Brasil 

17 

Quanto ao gênero, o grupo foi predominantemente 
masculino, quanto à idade o grupo foi em sua 
predominância masculina. Quanto ao perfil 
ocupacional, foi predominantemente composto por 
pescadores. 

* A equipe responsável pela realização dos eventos no município foi composta por três profissionais. Como responsáveis pela mediação e relatoria das reuniões, uma doutora em Antropologia 

Social e uma comunicóloga com especialização em Gestão Ambiental. Como agente  local responsável pelos processos de mobilização foi selecionada uma comunitária atuante, com ensino 

médio, com excelente trânsito entre as diversas comunidades e amplo conhecimento a respeito de sua situação no município. 
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ATIVIDADES REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES* 

COMUNIDADE 
TIPO DE 
EVENTO 

DATA 
HORÁRIO 

(INÍCIO/FIM) 
LOCAL 

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 

PERFIL DOS PARTICIPANTES 

Bairro São Paulo 
(agentes da 
reciclagem) 

Tipo I  13/07/2013 09h20‐11h 
Galpão da 
Recinave 

10 

Quanto ao gênero, o público foi predominantemente 
feminino, quanto à idade o público foi 
predominantemente adulto. Quanto ao perfil 
ocupacional foi em sua totalidade de trabalhadores da 
reciclagem. 

Tipo II  26/07/2013 09h30‐11h20 
Galpão da 
Recinave 

13 

Quanto ao gênero, o público foi predominantemente 
feminino, quanto à idade o público foi 
predominantemente adulto. Quanto ao perfil 
ocupacional foi em sua totalidade de trabalhadores da 
reciclagem. 

Validação  10/08/2013 09h30‐11h 
Galpão da 
Recinave 

10 

Quanto ao gênero, o público foi predominantemente 
feminino, quanto à idade o público foi 
predominantemente adulto. Quanto ao perfil 
ocupacional foi em sua predominância de 
trabalhadores da reciclagem. 

Bairro São Paulo 
(jovens) 

Tipo I  19/10/2013 17h35‐19h 
Capela São 

Paulo 
16 

Quanto ao gênero, o público foi predominantemente 
feminino, quanto à idade o público foi diversificado, 
formado por jovens e adultos. Quanto ao perfil 
ocupacional foi em sua predominância de estudantes. 

Tipo II  26/10/2013 14h30‐17h30  Capela São  18  Quanto ao gênero, o público foi diversificado com 
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Paulo  pessoas do sexo masculino e feminino, quanto à idade 
o público foi predominantemente adulto. Quanto ao 
perfil ocupacional, foi diversificado com estudante, 
pedreiro, do lar, auxiliar de serviços gerais. 

Validação  02/11/2013 14h30‐16h 
Capela São 

Paulo 
15 

Quanto ao gênero, o público foi diversificado com 
pessoas do sexo feminino e masculino, quanto à idade 
o público foi diversificado com jovens e adultos. 
Quanto ao perfil ocupacional, foi predominantemente 
formada por estudantes. 

 
 
 
 
 
 
 

Nova Esperança 

Tipo I  18/10/2013 19h40‐21h20 
Escola Básica 
Profa. Carlota 

Vieira 
12 

Quanto ao gênero, o público foi predominantemente 
feminino, quanto à idade foi em sua totalidade 
composta por adultos. Quanto ao perfil ocupacional, 
foi diversificada, formada por domésticas e do lar. 

Tipo II  25/10/2013 20h‐21h30 
Escola Básica 
Profa. Carlota 

Vieira 
9 

Quanto ao gênero, o público foi em sua totalidade 
feminino, quanto à idade foi em sua totalidade 
composta por adultos. Quanto ao perfil ocupacional, 
foi diversificada com domésticas, do lar, auxiliar de 
produção, auxiliar geral e operadora de máquina. 

Validação  01/11/2013 20h‐21h30 
Escola Básica 
Profa. Carlota 

Vieira 
6 

Quanto ao gênero, o público foi em sua totalidade 
feminino, quanto à idade foi em sua totalidade adulto. 
Quanto ao perfil ocupacional, foi de forma 
diversificada por costureira, aposentada e serviços 
gerais. 

São Pedro 
(pescadores 
artesanais) 

Tipo I  16/08/2013 19h10‐21h 
Sede da 

Colônia de 
Pesca Z‐6 

15 
Quanto ao gênero, o público foi composto em sua 
totalidade masculino, quanto à idade foi em sua 
totalidade de adultos. Quanto ao perfil ocupacional, 
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foi composto em sua totalidade por pescadores 
artesanais. 

Tipo II  27/09/2013 19h20‐21h25 
Igreja Católica 
Bairro São 
Pedro 

10 

Quanto ao gênero, o público foi composto em sua 
totalidade masculino, quanto à idade foi em sua 
totalidade de adultos. Quanto ao perfil ocupacional, 
foi composto em sua totalidade por pescadores 
artesanais. 

Validação  11/10/2013 19h‐21h 
Igreja Bairro 
São Pedro 

9 

Quanto ao gênero, o público foi composto em sua 
totalidade masculino, quanto à idade foi em sua 
totalidade de adultos. Quanto ao perfil ocupacional, 
foi composto em sua totalidade por pescadores 
artesanais. 

São Pedro 
(mulheres 

descascadoras de 
camarão/salgas) 

Tipo I  13/07/2013 15h30‐17h15 
Escola Estadual 
Irene Romão 

16 

Quanto ao gênero, o público foi composto em sua 
totalidade feminino, quanto à idade, o público foi 
composto em sua totalidade por adultos. Quanto ao 
perfil ocupacional, foi composto predominantemente 
por manipuladoras da salga. 

Tipo II  27/07/2013 17h08‐18h48 
Escola Estadual 
Irene Romão 

20 

Quanto ao gênero, o público foi composto em sua 
totalidade feminino, quanto à idade, o público foi 
composto em sua totalidade por adultos. Quanto ao 
perfil ocupacional, foi composto predominantemente 
por manipuladoras da salga. 

Validação  10/08/2013 15h‐17h 
Escola Estadual 
Irene Romão 

14 

Quanto ao gênero, o público foi composto em sua 
totalidade feminino, quanto à idade, o público foi 
composto em sua totalidade por adultos. Quanto ao 
perfil ocupacional, foi composto predominantemente 
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por manipuladoras da salga. 

Escalvado, 
Escalvadinho, 
Porto Escalvado 
e Escalvândia 

Tipo I  11/11/2013 19h30‐21‐30  E.E.B. São José  33 

Quanto ao gênero, o público foi predominantemente 
feminino, quanto à idade o público foi diversificado 
entre jovens e adultos. Quanto ao perfil ocupacional, 
foi composto predominantemente por estudantes. 

Tipo II  20/11/2013 19h30‐21‐30  E.E.B. São José  20 

Quanto ao gênero, o público foi diversificado entre 
feminino e masculino, quanto à idade o público foi 
diversificado entre jovens e adultos. Quanto ao perfil 
ocupacional, foi diversificado entre estudantes, 
agricultores, pintores, ajudantes gerais. 

Validação  19/12/2013 19h30‐21‐30  E.E.B. São José  13 

Quanto ao gênero, o público foi diversificado entre 
feminino e masculino, quanto à idade o público foi 
diversificado entre jovens e adultos. Quanto ao perfil 
ocupacional, foi diversificado entre estudantes, 
agricultores. 

* A equipe responsável pela realização dos eventos no município foi composta por três profissionais. Como responsáveis pela mediação e relatoria das reuniões atuaram uma doutora em 

Antropologia Social e uma comunicóloga com especialização em Gestão Ambiental. Como agente local responsável pelos processos de mobilização foi selecionada uma comunitária atuante, 

com ensino médio, com excelente trânsito entre as diversas comunidades e amplo conhecimento a respeito de sua situação no município. 
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ANEXO V – Metas e Resultados Alcançados 
 

QUADRO IV.5 – METAS ALCANÇADAS EM RELAÇÃO ÀS PREVISTAS  

ETAPA  METAS PREVISTAS  METAS ALCANÇADAS  OBSERVAÇÕES 

Capacitação das 
equipes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizar 1 Oficina de Capacitação e Nivelamento 
para as equipes 

 

1 Oficina de Capacitação e Nivelamento para as equipes 
 
 

A "Oficina de Capacitação e Nivelamento Conceitual 
em Educação Ambiental no Licenciamento 
Ambiental de Petróleo e Gás" para as equipes 
ocorreu entre os dias 29 e 30 de maio de 2012, no 
município de São Paulo. 
 

Realização de 2 Oficinas de Capacitação Técnica 
(1 de Mobilização; 1 de Ferramentas para os 

Eventos Do DP)   
 

2 Oficinas de Capacitação Técnica (1 de Mobilização; 1 de 
Ferramentas para os Eventos Do DP)   

 
 

A "Oficina da Etapa de Mobilização" ocorreu em 2 
de maio de 2013, na cidade de Itajaí. A "Oficina da 
Etapa de Eventos do Diagnóstico Participativo" 
ocorreu no dia 3 de maio de 2013, no município do 
Itajaí.  

Enviar eletronicamente ao menos 1 vez textos a 
respeito de EA para os integrantes das equipes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Envio de textos a respeito de EA para os integrantes da 
equipe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os seguintes textos foram fornecidos para as 
equipes:  
‐ SAISSE, Maryabe. "Histórico da educação 
ambiental no âmbito federal da gestão ambiental 
pública: um panorama desde a Sema ao ICMBio. In: 
LOUREIRO, Carlos Frederico (org.). (2012). Gestão 
pública do ambiente e educação ambiental: 
caminhos e interfaces. São Carlos: RiMa Editora, 
2012. 
‐ Ibama (2005). "Orientações pedagógicas do Ibama 
para elaboração e implementação de programas de 
educação ambiental no licenciamento de atividades 
de produção e escoamento de petróleo e gás 
natural". 
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‐ Petrobras/Mineral. (2012). Proposta técnica para a 
Caracterização Socioambiental dos municípios do 
PEA‐Sul.  
‐ Petrobras/Mineral. (2012). Apresentação em slide 
do Treinamento para a realização da Caracterização 
Socioambiental nos municípios do PEA‐Sul. 
‐ Petrobras/Mineral. (2012). Relatório consolidado 
de Caracterização Socioambiental ‐ PEA‐Sul.   
‐ Ibama. (2010). Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA 
nº 01/10 ‐ Diretrizes para a elaboração, execução e 
divulgação dos programas de educação ambiental 
desenvolvidos regionalmente, nos processos de 
licenciamento ambiental dos empreendimentos 
marítimos de exploração e produção de petróleo e 
gás. 
‐ Ibama. (2010). Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA 
nº 02/10 ‐ Alterações na Nota Técnica 
CGPEG/DILIC/IBAMA nº 01/10. 
‐ Ibama (2012). Instrução Normativa nº 02/12, de 
27 de março de 2012 ‐ Estabelece as bases técnicas 
para programas de educação ambiental 
apresentados como medidas mitigadoras ou 
compensatórias, em cumprimento às 
condicionantes das licenças ambientais emitidas 
pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis ‐ Ibama. 

Realizar 1 intercâmbio de informações sobre as 
leituras (ambiente virtual) 

 
 
 

1 Intercâmbio de informações sobre as leituras (encontro 
presencial) 

 
 
 

O intercâmbio de informações sobre as leituras foi 
realizado presencialmente, com a troca de 
informações e de saberes entre a Coordenação 
Técnica e cada uma das equipes responsáveis pelos 
municípios de realização do DP. Ocorreu no dia 3 de 
maio de 2013, no município de Itajaí. 
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Realizar 1 encontro de discussão e avaliação da 
aplicação dos saberes compartilhados 

(ambiente virtual)   
 

Discussões e avaliações da aplicação dos saberes 
compartilhados 

 
 
 

As equipes e a Coordenação Técnica do projeto 
estiveram em contato constante durante todo o 
período de realização do DP. Informações e 
discussões foram realizadas presencialmente, via 
celular e via e‐mail.  
 

Presença de 100% da equipe nas oficinas    
 
 
 
 
 
 

Presença de 100% na "Oficina de Capacitação e 
Nivelamento Conceitual em Educação Ambiental no 

Licenciamento Ambiental de Petróleo e Gás" 
Presença de 100% na "Oficina da Etapa de Mobilização" 
Presença de 100% na "Oficina da Etapa de Eventos do 

Diagnóstico Participativo"  
 
 
 

Todos os integrantes da equipe de campo foram 
capacitados. Em virtude do lapso temporal que 
envolveu o envio do Plano de Trabalho e a sua 
aprovação pelo IBAMA (aproximadamente oito 
meses), a equipe do PEA‐Sul sofreu uma defecção: a 
agente local de Navegantes teve que ser 
substituída, pois obtivera outro trabalho que 
tornava impossível sua manutenção na equipe. A 
nova agente local selecionada, apesar de não haver 
participado da "Oficina de Capacitação e 
Nivelamento Conceitual em Educação Ambiental no 
Licenciamento Ambiental de Petróleo e Gás", foi 
devidamente capacitada a esse respeito durante a 
realização da "Oficina de Mobilização", que contou 
com a exposição sintética do conteúdo da primeira 
oficina. Ademaisos técnicos de campo orientaram 
os agentes locais, quando foi o caso, com base nos 
conhecimentos adquiridos nas oficinas realizadas e 
tendo como parâmetro a sua experiência de campo 
durante a realização do DP.  

Presença de 100% da equipe no encontro de 
compartilhamento de saberes 

 
 
 

 
Equipes presentes constantemente na troca de 

informações com a Coordenação Técnica 
 
 

As equipes e a Coordenação Técnica do projeto 
estiveram em contato constante durante todo o 
período de realização do DP. Informações e 
discussões foram realizadas presencialmente, via 
celular e via e‐mail, entre os coordenadores 
técnicos e os mediadores responsáveis pelos 
eventos de DP em cada município. 
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Mobilização 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizar 12 visitas com aplicação de técnicas 
qualitativas de pesquisa   

 
 
 
 
 

Realização de 13 visitas com aplicação de técnicas 
qualitativas de pesquisa 

 
 
 
 
 

Em virtude das alterações dos grupos 
sociais/comunitários e subgrupos por força da 
dinâmica de conhecimento da realidade local, foi 
necessário realizar um maior número de visitas 
técnicas do que inicialmente planejado. Tais visitas 
tiveram como finalidade verificar a possibilidade de 
unir grupos sociais/comunitários em um mesmo 
evento ou a necessidade de distinguir, dentro do 
mesmo grupo social/comunitário, subgrupos para 
participar em eventos diferentes. Além disso, essas 
visitas aprofundaram informações sobre as 
comunidades e seus problemas socioambientais, 
mapearam lideranças e definiram locais e datas, em 
comum acordo com as comunidades, para a 
realização dos eventos de DP.  

 
 

Realizar 12 ações de divulgação   

 
 

Realização de 13 ações de divulgação do PEA‐Sul 
Realização de 39 campanhas de divulgação dos eventos 

de DP 

Durante as visitas para aplicação de técnicas 
qualitativas de pesquisa, objetivando o 
levantamento de informações específicas acima 
relatadas, as equipes de campo iniciaram a 
divulgação do PEA‐Rio entre os grupos 
sociais/comunitários selecionados para compor o 
DP. Após a finalização dessa etapa, com os 13 
grupos sociais/comunitários definidos para a 
realização dos eventos de DP, foram concretizadas 
39 campanhas de divulgação das reuniões.  

 
Realizar 01 reunião de sistematização antes da 

próxima etapa  
 
 

 
 

Realização de 1 reunião de sistematização da Etapa de 
mobilização 

 
 

A sistematização dos resultados da etapa de 
mobilização do DP foi realizada por meio telefônico 
e via e‐mail entre a Coordenação Técnica e os 
pesquisadores da equipe responsável pelos 
municípios de realização do DP em junho de 2013.  

 
Presença de 100% da equipe na reunião de 

sistematização antes do início da próxima etapa

 
100% da equipe presente na reunião de sistematização 

Todos os integrantes da equipes de campo do PEA‐
Sul participaram da atividade.  
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Identificar 12 lugares para a realização dos 
eventos de DP  

 
 
 
 

 
 
 
 

Identificação de 13 locais para a realização dos eventos 
de DP 

Na etapa de mobilização foram enfim estabelecidos 
13 grupos sociais/comunitários com os quais seriam 
realizados os eventos de DP. Durante as visitas com 
aplicação de técnicas qualitativas de pesquisa, os 
locais de realização dos eventos foram decididos 
conjuntamente com cada um desses grupos 
sociais/comunitários. Ao longo do processo, alguns 
locais tiveram que ser substituídos, sem prejuízo da 
divulgação ou da participação, a pedido das 
próprias comunidades, que decidiram rever suas 
decisões anteriores 

 
 
 

Indicar 12 agendas apropriadas para a 
realização dos eventos do DP, respeitando as 

dinâmicas socioeconômicas dos grupos 
sociais/comunitários 

 

 
 
 

Indicação de 13 agendas apropriadas para a realização 
dos eventos de DP 

Foram definidas previamente agendas com os 13 
grupos sociais/comunitários, identificando datas 
para a realização de 26 reuniões (em princípio, uma 
para cada evento de DP). As datas para as reuniões 
de validação seriam definidas ao longo do processo, 
em diálogo com as comunidades. O objetivo maior 
desse calendário prévio foi estabelecer um intervalo 
de tempo que obedecesse às dinâmicas locais. Tal 
calendário foi definido pelas comunidades 
compreendendo os meses entre junho de 2013 e 
janeiro de 2014. Essas datas prévias estiveram 
sujeitas a alterações, como é natural em um 
processo desse tipo, em função de motivos de força 
maior ou devido a revisões solicitadas pelas 
próprias comunidades. Tais alterações não 
prejudicaram em absoluto o processo de DP.  

 
Eventos de DP 

 
 

Realizar 12 Eventos Tipo I de DP (1 por 
comunidade) 

   
 

Realização de 13 Eventos Tipo I (1 por grupo 
social/comunitário) 

 
 

Foram realizados 13 Eventos Tipo I em função do 
aumento do número de grupos 
sociais/comunitários, estabelecido durante a etapa 
de mobilização.  
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Realizar 12 Eventos Tipo II de DP (1 por 
comunidade)  

 
 
 

Realização de 13 eventos de Tipo II (1 por grupo 
social/comunitário) 

 
 
 

Foram realizados 13 Eventos Tipo II em função do 
aumento do número de grupos 
sociais/comunitários, estabelecido durante a etapa 
de mobilização.  

Validação dos 
Resultados 

 
 
 

 
 

Realizar 12 reuniões de validação (1 por  
comunidade) 

 
 

Realização de 13 reuniões de validação (1 por grupo 
social/comunitário) 

 
 
 

Foram realizadas 13 Reuniões de Validação em 
função do aumento do número de grupos 
sociais/comunitários, estabelecido durante a etapa 
de mobilização. 
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ANEXO VI -  Relatórios e listas de presença dos eventos de Diagnóstico Participativo - municípios de Itajaí e 
Navegantes  

 


