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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente documento apresenta as atividades realizadas e a análise dos 

resultados obtidos no âmbito do processo de Diagnóstico Participativo do 

Programa de Educação Ambiental do Rio de Janeiro, Região 4, Baía de 

Guanabara (PEA RIO-BG).  

 

A regionalização do Programa de Educação Ambiental e o diagnóstico seguem 

as orientações da Nota Técnica CGPEG/DILIC do Ibama Nº. 01 de 20101, que 

define o diagnóstico participativo como um “conjunto de procedimentos 

metodológicos capazes de coletar e analisar dados primários junto a grupos 

sociais localizados na área de influência de determinado empreendimento em 

licenciamento” (IBAMA, 2010, p.2).  

 

As atividades do diagnóstico participativo do PEA RIO-BG foram realizadas no 

Estado do Rio de Janeiro, junto às comunidades pesqueiras dos municípios do 

entorno da Baía de Guanabara, a saber: Rio de Janeiro, Magé, Guapimirim, 

Itaboraí, São Gonçalo e Niterói. 

 

As atividades descritas neste relatório foram realizadas de acordo com as 

orientações da referida nota técnica, segundo a qual, o diagnóstico participativo 

tem como principais objetivos:  

 

(i) identificar e caracterizar problemas ambientais e conflitos 

que estejam direta ou indiretamente relacionados aos impactos 

da cadeia produtiva da indústria do petróleo e gás natural; (ii) 

identificar e caracterizar problemas ambientais e conflitos que 

não estejam relacionados aos impactos da cadeia produtiva da 

indústria do petróleo e gás natural; (iii) identificar e caracterizar 

potencialidades socioambientais encontradas nas localidades 

abrangidas pelo diagnóstico (Op. Cit, p.2). 
                                                           
1 Quadro 1 – Regionalização dos Programas de Educação Ambiental, IBAMA (2010, p. 11) 
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Destaca-se que todo o processo de diagnóstico participativo foi estruturado em 

etapas metodológicas bem definidas e que as atividades realizadas são 

descritas de acordo com sua relação cronológica, de acordo com as diferentes 

fases do diagnóstico. 

 

Para a viabilização dos trabalhos de diagnóstico participativo nas comunidades 

de interesse foram realizadas diferentes ações de articulação que precederam 

o trabalho de campo de pesquisa e comunicação junto a estas comunidades. 

 

O presente relatório está dividido em 9 itens e seus respectivos subitens. Além 

desta Introdução , o Item 2 Objetivos  apresenta de maneira geral os objetivos 

do Relatório Descritivo e Analítico, que são referentes à apresentação e análise 

de todo o processo de diagnóstico participativo do PEA RIO-BG. 

 

O Item 3 Justificativa  descreve a inserção das atividades de diagnóstico 

participativo do PEA RIO-BG no contexto das orientações do Ibama para a 

elaboração de programas de educação ambiental no licenciamento de 

empreendimentos marítimos de petróleo e gás. 

 

O Item 4 Metodologia  apresenta o escopo de técnicas e métodos utilizados 

durante as diferentes fases do diagnóstico do PEA RIO-BG, incluindo as 

atividades de levantamento e análise de dados secundários durante o Macro 

Diagnóstico (MD) e de levantamento e análise de dados primários da Pesquisa 

Socioantropológica (PSA) e das Oficinas de Escuta de Narrativa (EN). São 

descritas todas as etapas do diagnóstico participativo, sobre o pano de fundo 

das atividades realizadas e os produtos desenvolvidos, com a descrição da 

metodologia empregada em cada uma destas etapas.  

 

O Item 5 Municípios/Comunidades  apresenta a sistematização e análise dos 

dados levantados durante todo o processo de diagnóstico do PEA RIO-BG em 



 
 

 Programa de Educação Ambiental 
do Rio de Janeiro - Baía de 

Guanabara (PEA RIO - BG) 

Relatório Descritivo e Analítico 
do Diagnóstico Participativo 

Pág 
     10/203 

 

 

 
Coordenador 

 

 
Responsável Técnico 

 Revisão 00 
02/2017 

 

 

escalas locais, discutidos individualmente no contexto de cada comunidade 

pesquisada. São apresentados quadros socioambientais tendo em vista as 

variáveis de análise consideradas no diagnóstico, tradicionalidade, 

pertencimento e vulnerabilidade. Também são identificados e caracterizados os 

problemas e conflitos socioambientais que se relacionam com a cadeia 

produtiva de P&G em uma escala local, comunitária, bem como os problemas e 

conflitos socioambientais que não se relacionam com os impactos da cadeia de 

P&G, além das potencialidades locais. 

 

O Item 6 Baía de Guanabara  dá prosseguimento à análise dos dados 

levantados nas diferentes fases do diagnóstico do PEA RIO-BG, porém, com 

um recorte regional, apresentando as recorrências observadas entre as 

diferentes comunidades pesquisadas, no que se refere aos problemas e 

conflitos socioambientais. Nesse sentido, são identificados os problemas e 

conflitos socioambientais que extrapolam os limites municipais e que se 

relacionam com os impactos da cadeia produtiva de P&G, bem como aqueles 

não relacionados a estes impactos. Também são identificadas e caracterizadas 

as potencialidades socioambientais que extrapolam os limites municipais. 

 

O Item 7 Resultados, Metas e Limitações do Processo d e Diagnóstico  

apresenta a síntese dos resultados obtidos ao longo do diagnóstico, em suas 

diferentes fases, frente às metas estabelecidas pelos dois Planos de Trabalho 

protocolados no Ibama. Também são apresentadas e discutidas as limitações 

identificadas ao longo do processo de diagnóstico com a indicação de pontos 

de atenção que deverão ser considerados durante a realização das ações da 

Proposta de Mitigação. São ainda apresentados os resultados alcançados não 

previstos no projeto original.  

 

O Item 8  identifica, apresenta e discute os Subsídios Para Uma Proposta de 

Mitigação , introduzindo as temáticas socioambientais a serem trabalhadas na 

formulação do programa de educação ambiental. Nesse sentido, são 



 
 

 Programa de Educação Ambiental 
do Rio de Janeiro - Baía de 

Guanabara (PEA RIO - BG) 

Relatório Descritivo e Analítico 
do Diagnóstico Participativo 

Pág 
     11/203 

 

 

 
Coordenador 

 

 
Responsável Técnico 

 Revisão 00 
02/2017 

 

 

apresentadas considerações preliminares sobre a linha de ação e justificativa 

previstas para a Proposta de Mitigação, bem como o recorte territorial e o 

público definido.  

 

2. OBJETIVOS 

 

O presente relatório tem o objetivo de realizar a descrição das atividades 

realizadas e a análise de todo o processo de diagnóstico participativo do PEA 

RIO-BG, consolidando a Análise Municipal e Regional dos resultados obtidos, 

orientando-se pela Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA Nº01/2010. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

 

De acordo com o que preconiza a Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA 

Nº01/2010 para a elaboração de programas de educação ambiental no 

licenciamento de empreendimentos marítimos de exploração e produção de 

petróleo e gás, este relatório se justifica pela necessidade de uma análise do 

processo de diagnóstico, a fim de que este subsidie a elaboração de propostas 

de mitigação alinhadas com os procedimentos indicados pelo órgão de controle 

ambiental. 

 

4. METODOLOGIA 

 

As atividades desenvolvidas no âmbito do diagnóstico participativo do PEA 

RIO-BG foram realizadas com base no Relatório Síntese da Proposta 

Metodológica para Elaboração do Diagnóstico da Região de Entorno da Baía 

de Guanabara (Mineral, 2013), aprovada pelo Ibama.  

 

O Relatório Síntese definiu o recorte espacial para a execução da proposta de 

diagnóstico de um raio de 5 km no entorno da Baía de Guanabara. O mesmo 

documento enquadrou os pescadores artesanais da região do entorno da Baía 
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de Guanabara como sujeito prioritário do programa de educação ambiental 

com base nas desigualdades das formas de apropriação do espelho d’água por 

diferentes atores sociais, que geram conflitos de uso. 

 

Nesse sentido, a proposta metodológica elaborada por Mineral (2013) orientou-

se por três conceitos estruturantes que auxiliaram na definição dos grupos 

sociais vulneráveis aos empreendimentos marítimos de petróleo e gás que se 

utilizam do espelho d’água da Baía de Guanabara, quais sejam: Pertencimento, 

Tradicionalidade (de resistência ou sob pressão) e Vulnerabilidade.  

 

Estes conceitos foram definidos da seguinte forma, na referida proposta 

metodológica: 

Condição de pertencimento: a noção de pertencimento remete 

à identificação imediata do sujeito ao lugar onde vive e 

reproduz suas formas de sobrevivência econômica, política e 

cultural. No caso da Baía de Guanabara a condição de 

pertencimento é frequente para alguns pescadores que se 

identificam como “pescador da Baía de Guanabara”. [...] 

Tradicionalidade (de resistência ou sob pressão): essa noção. 

Emergente da maioria de entrevistas realizadas com 

pescadores artesanais e com algumas de suas lideranças 

evidencia a necessidade de reflexão sobre a presença de 

populações tradicionais na Baía de Guanabara. Na realidade 

essa presença tende a se manifestar através da “resistência” 

como resposta às pressões vividas cotidianamente, seja pela 

disputa com outros sujeitos sociais do território e dos recursos 

disponíveis na baía; seja pelo enfrentamento entre seus 

interesses e dos demais que povoam ou usam a baía. [...] 

Vulnerabilidade: o conceito de vulnerabilidade aqui adotado 

está estruturado no entendimento de que os eventos que 

vulnerabilizam as pessoas não são somente determinados por 

aspectos de natureza econômica. Fatores como a fragilização 

dos vínculos afetivo-relacionais e de pertencimento social e ao 

território também afetam as pessoas (MINERAL, 2013, p.11-

p.18).  
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A caracterização e análise das situações de pertencimento, tradicionalidade e 

de vulnerabilidade identificadas em cada comunidade pesquisada, e 

regionalmente, em toda a Baía de Guanabara, foram levantadas por meio da 

observação de fatores concretos e simbólicos, apontados pelo sujeito 

prioritário, nas diferentes atividades realizadas pelo diagnóstico participativo. 

 

O Quadro 1  apresenta os fatores que foram considerados na análise dos 

conceitos definidos pela proposta metodológica: 

 

Quadro 1  – Categorias da Análise de Tradicionalidade, Pertencimento e 

Vulnerabilidade 

Categorias de Análise 

Tradicionalidade Pertencimento Vulnerabilidade  

Concentração de caícos 

(embarcações de pequeno porte 

utilizadas na pesca artesanal) em 

uso 

Formas de apropriação simbólica 

do espaço vivido (Baía de 

Guanabara e comunidades) 

Relatos sobre ausência ou 

intermitência no abastecimento 

de água 

Utilização de força de trabalho 

familiar 

Regras e condutas 

compartilhadas pela comunidade 

Relatos sobre a ausência de rede 

coletora de esgoto 

Vínculo com a área pesquisada 

(moradia e trabalho) 

Influência da pesca artesanal na 

constituição das identidades 

individuais e comunitária 

Poluição dos corpos d'água 

próximos à comunidade 

Relações de troca baseadas na 

sociabilidade primária 

Influência da pesca artesanal na 

constituição do modo de vida 

Relatos sobre ocorrência de 

violência urbana 

Ancestralidade (sucessão 

intergeracional no exercício da 

pesca) 

Presença de memória coletiva 
Relatos sobre ocorrência de 

situação de pobreza 

Práticas culturais e rituais 

Presença de formas específicas 

de trocas materiais e simbólicas 

Relatos sobre falta de canais 

associativos e representativos 

Formas tradicionais de 

transmissão de conhecimentos 

Carência de equipamentos e 

serviços sociais 

Formas tradicionais de 

apropriação dos meios de 

produção 

Condições precárias de habitação 
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Categorias de Análise 

Tradicionalidade Pertencimento Vulnerabilidade  

Utilização coletiva dos recursos 

naturais de produção 
Carência de infraestrutura para 

desembarque e comercialização 

do pescado 
Regime de trabalho autônomo 

(posse dos meios de produção) 

 

Ainda de acordo com a proposta metodológica, o diagnóstico foi dividido em 8 

fases subsequentes, que embasaram o Primeiro Plano de Trabalho do 

Diagnóstico do PEA RIO-BG, protocolado junto ao Ibama. As fases do 

diagnóstico, bem como as atividades realizadas, são apresentadas no subitem 

4.1. 

 

4.1. Desenvolvimento do Diagnóstico Participativo 

 

As atividades de diagnóstico do PEA RIO-BG foram desenvolvidas ao longo de 

8 fases , abrangendo:  

 

1) levantamento de dados secundários sobre a Baía de Guanabara; 2) análise 

dos dados secundários; 3) identificação e definição das comunidades a serem 

trabalhadas; 4) realização de entrevistas individuais para obtenção de dados 

primários; 5) cruzamento de dados primários e secundários; 6) seleção de 

Agentes Locais, para auxiliar na realização de oficinas nas 

comunidades/núcleos; 7) realização de oficinas junto ao público prioritário do 

diagnóstico, visando o subsídio à elaboração de propostas de mitigação, 

utilizando–se de metodologias participativas; e por fim, 8) elaboração de 

proposta de mitigação. 

 

Nesse sentido, este item apresenta as atividades e produtos elaborados nas 

Fases 1 a 7 , conforme Quadro 2 .  
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Quadro 2 – Atividades e produtos das Fases 1 a 7 do PEA RIO-BG 

Fases do Diagnóstico Atividades realizadas Produtos Elaborados 

M
ac

ro
 D

ia
gn

ós
tic

o 
- 

M
D

 

Fase 1 - 

Levantamento de 

Dados Secundários 

Levantamento de dados secundários em fontes oficiais (Censo IBGE, artigos 

científicos, informações institucionais). 

Sete Cadernos Temáticos (sendo 6 

com informações textuais e 1 

Caderno de Mapas) 

Fase 2 - Análise 

dos Dados 

Secundários 

Análise de dados levantados na Fase 1 

Relatório Analítico do levantamento 

de dados secundários e aplicação 

de filtros de supressão - Fase 

Macro Diagnóstico; 

Mapas analíticos  

 

Fase 3 - Filtro de 

supressão de 

comunidades 

Identificação e aplicação de filtros seguindo os critérios de segurança pré-

estabelecidos para execução dos trabalhos e identificação de resistência ao contato.  

Fase 4 - Pesquisa 

Socioantropológica (PSA) 
Trabalhos de campo com realização de entrevistas para obtenção de dados primários 

Quatro Relatórios Parciais da PSA; 

Relatório de Análise Integrada  

Fase 5 - Cruzamento de 

Dados 
Cruzamento das informações levantadas no MD e na PSA. 

Relatório Analítico de Cruzamento 

de Dados  

Fase 6 - Oficina Seletiva 

de Equipe de Campo 

Reunião de Devolutiva com o público da PSA; 

3 Oficinas Seletivas com candidatos à Agente Local do PEA RIO - BG 
Relatório da Oficina Seletiva 

Fase 7 - Oficina de 

Escuta de Narrativas 

(EN) 

 3 Oficinas de Escuta de Narrativas em cada comunidade/núcleo. 
Quatro Relatórios Parciais de 

Escuta de Narrativas 
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As Fases 1, 2 e 3 compõem uma etapa do diagnóstico chamada de Macro 

Diagnóstico – MD, conforme definido no Plano de Trabalho. No decorrer do 

presente documento são feitas referências ao MD como um todo, considerando 

essencialmente o seu principal resultado que é o Relatório Analítico do 

levantamento de dados secundários e aplicação de fi ltros de supressão - Fase 

Macro Diagnóstico.  

 

A Fase 1 – Levantamento de Dados Secundários  consistiu em realizar pesquisa 

bibliográfica, documental e institucional com o objetivo de levantar e analisar os 

empreendimentos que utilizam a Baía de Guanabara, tomando como base todos os 

dados levantados no processo de elaboração da Proposta Metodológica para 

realização do Diagnóstico Participativo do PEA RIO na Baía de Guanabara pela 

Empresa Mineral Engenharia (entre 2012/2013). 

 

Em acordo com o Relatório Síntese da Proposta Metodológica, este levantamento 

de dados foi direcionado para os três conceitos estruturantes que auxiliaram na 

definição dos grupos sociais, quais sejam: condição de pertencimento; 

tradicionalidade (de resistência ou sob pressão); e vulnerabilidade. Foram 

consideradas as seguintes fontes: 

 

• Pesquisa bibliográfica, documental e institucional;  

• Pesquisa em base de dados censitários;  

• Pesquisa cartográfica. 

 

Como produto final da Fase 1 foram elaborados e protocolados no Ibama sete 

cadernos temáticos, contendo os resultados das informações levantadas ao longo 

da etapa de Macro Diagnóstico (MD) do PEA RIO na Baía de Guanabara, sendo 

seis Cadernos contendo informações na forma de texto e tabelas e um caderno de 

mapas. A seguir são descritos de forma sintética os conteúdos de cada um dos 

Cadernos. 
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O Caderno 1 – Dados Censitários  apresenta um panorama geral do perfil 

socioeconômico dos municípios que compõem este estudo, considerando a área de 

5 km delimitada a partir da margem do espelho d’água da Baía de Guanabara. 

Foram utilizados basicamente os dados disponíveis no Censo do IBGE. 

 

O Caderno 2 – Políticas Públicas e Instituições Gover namentais  e o Caderno 3 - 

Programas e Projetos Governamentais e ONGs apresentam um detalhamento 

dos instrumentos de gestão ambiental, formação de conselhos gestores, além de 

analisar os planos diretores municipais e os principais programas e projetos em meio 

ambiente que estão sendo desenvolvidos na área de estudo. 

 

O Caderno 4 – Infraestruturas e o Caderno 5 - Usos e Normas do Espelho D’ 

Água descrevem os principais agentes públicos e privados com suas respectivas 

formas de gestão e expressão no território da BG. 

 

O Caderno 6 – Comunidades e Grupos Sociais de Interes se objetivou a 

descrição das comunidades e grupos sociais de interesse encontrados no 

levantamento dos dados secundários. Como resultado deste trabalho não foram 

identificados outros grupos sociais relevantes ao estudo além dos pescadores 

artesanais da Baía de Guanabara. Portanto, o Caderno 6 foi elaborado englobando 

somente o tema pesca. 

 

O Caderno 7 – Caderno de Mapas  contém os mapas temáticos previstos no Plano 

de Trabalho, além de outros mapas que se mostraram pertinentes ao longo da 

elaboração do Macro Diagnóstico. 

 

A Fase 2 – Análise dos Dados Secundários  foi executada por meio da análise dos 

dados secundários da Fase 1. Tal análise se deu por meio do cruzamento das 

informações espacializadas nos mapas apresentados no Caderno de Mapas, com 

os demais dados secundários levantados na Fase 1.  
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Nesta fase foi feita uma leitura integrada e sinérgica da Baía de Guanabara, 

identificando os possíveis conflitos e as restrições relacionadas ao uso do espelho 

d’água, tendo como foco principal os grupos sociais vulneráveis ligados às 

atividades de pesca artesanal, e sua relação com os empreendimentos de E&P de 

Petróleo e Gás Natural, assim como suas estruturas de apoio. Finalmente, tratou de 

identificar os grupos identificados como vulneráveis dentro dos preceitos utilizados 

pela Coordenação Geral de Petróleo e Gás (CGPEG-IBAMA). 

 

Um dos produtos apresentados nesta fase foi um conjunto de mapas analíticos que 

auxiliaram a finalização da etapa de Macro Diagnóstico, a saber: 

 

• Mapa 12 – Analítico 1 Geral Baía de Guanabara  – usos e restrições do 

espelho d’água (resultado do cruzamento de informações do Caderno 07 da 

Fase 1 do MD); 

 

• Mapa 13a – Analítico 2 – Rio de Janeiro  – sobreposição do Mapa 12 com 

porcentagem de Atividade Pesqueira por Quadrante para o município do Rio 

de Janeiro (FIPERJ 2015); 

 

• Mapa 13b – Analítico 2 – Duque de Caxias  – sobreposição do Mapa 12 com 

porcentagem de Atividade Pesqueira por Quadrante para o município do 

Duque de Caxias (FIPERJ 2015); 

  

• Mapa 13c – Analítico 2 – Magé  – sobreposição do Mapa 12 com 

porcentagem de Atividade Pesqueira por Quadrante para o município do 

Magé (FIPERJ 2015); 

 

• Mapa 13 d – Analítico 2 – Itaboraí  – sobreposição do Mapa 12 com 

porcentagem de Atividade Pesqueira por Quadrante para o município de 

Itaboraí (FIPERJ 2015); 
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• Mapa 13e – Analítico 2  – São Gonçalo  – sobreposição do Mapa 12 com 

porcentagem de Atividade Pesqueira por Quadrante para o município de São 

Gonçalo (FIPERJ 2015); 

 

• Mapa 13f– Analítico 2 – Niterói – sobreposição do Mapa 12 com 

porcentagem de Atividade Pesqueira por Quadrante para o município de 

Niterói (FIPERJ 2015); 

 

• Mapa 14 – Analítico 3 – Geral Baía de Guanabara- sobreposição do Mapa 

12 com a densidade do tráfego de embarcações de E&P na Baía de 

Guanabara. 

 

Considerou-se ainda nesta fase que os territórios marítimos e terrestres na Baía de 

Guanabara fossem apropriados de forma desigual por diferentes grupos sociais, o 

que acabaria por estabelecer possíveis conflitos de uso2. Dessa maneira foram 

agregados à pesquisa os dados da FIPERJ (2015), sobre a caracterização da pesca 

no Estado do Rio de Janeiro, ampliando o número de comunidades pesqueiras 

mapeadas inicialmente.  

 

Com os dados da FIPERJ (2015) sobrepostos aos dados de densidade de tráfego 

de embarcações de E&P, foi possível constatar impactos dessas atividades nas 

áreas de pesca por cada município da Baía de Guanabara. O resultado dessa 

sobreposição foi explicitado nos mapas presentes no Anexo 02 do Caderno de 

Mapas , protocolado junto ao Ibama: 

 

• Mapa 15a – Analítico 4 – Rio de Janeiro  – sobreposição da densidade do 

tráfego de embarcações de E&P com porcentagem de atividade pesqueira 

por quadrante do município do Rio de Janeiro; 

 

                                                           
2 Possíveis conflitos citados na Proposta Metodológica aprovada pelo IBAMA (Mineral/2013). 
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• Mapa 15b – Analítico 4 – Duque de Caxias  – sobreposição da densidade do 

tráfego de embarcações de E&P com porcentagem de atividade pesqueira 

por quadrante do município de Duque de Caxias; 

 

• Mapa 15c – Analítico 4 – Magé  – sobreposição da densidade do tráfego de 

embarcações de E&P com porcentagem de atividade pesqueira por 

quadrante do município de Magé; 

 

• Mapa 15d – Analítico 4 – Itaboraí  – sobreposição da densidade do tráfego 

de embarcações de E&P com porcentagem de atividade pesqueira por 

quadrante do município de Itaboraí; 

 

• Mapa 15e – Analítico 4 – São Gonçalo  – sobreposição da densidade do 

tráfego de embarcações de E&P com porcentagem de atividade pesqueira por 

quadrante do município de São Gonçalo; 

 

• Mapa 15f – Analítico 4 – Niterói  – sobreposição da densidade do tráfego de 

embarcações de E&P com porcentagem de atividade pesqueira por 

quadrante do município de Niterói. 

 

Ao final deste processo chegou-se a uma relação inicial de 45 comunidades de 

pescadores artesanais que se enquadravam no perfil do sujeito prioritário do PEA 

RIO-BG, considerando apenas o levantamento e a análise dos dados secundários. 

Esta relação inicial foi então submetida aos filtros de supressão de comunidades na 

fase seguinte. 

 

Por outro lado, deve-se destacar que, no município de Guapimirim, dados da 

FIPERJ apontavam para a concentração de pescadores artesanais na comunidade 

da Barbuda. Esta comunidade, no entanto, está localizada no município de Magé, 

tendo sido devidamente incorporada ao levantamento de dados da PSA e das fases 

posteriores do diagnóstico. Enquanto que, no município de Guapimirim, não foram 

identificados comunidades com agrupamento do sujeito prioritário do programa. 
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A Fase 3 - Filtro de Supressão de Comunidades englobou a identificação e 

aplicação de dois filtros: localidades inseguras3; e resistência ao contato4. Acerca 

dos critérios de supressão, ressalta-se que as colônias de pescadores identificadas 

na área de estudo (área de 5 km da Baía de Guanabara) e localizadas em áreas de 

alta violência e conflitos armados – em geral relacionadas ao tráfico de drogas - 

exigiu que se realizasse uma devida caracterização do tema da violência urbana, 

evidenciando as áreas selecionadas para análise.  

 

O produto Relatório Analítico do levantamento de dados secund ários e 

aplicação de filtros de supressão - Fase Macro Diag nóstico detalha esta 

metodologia elaborada para a aplicação do filtro de localidades inseguras, que 

resultou em outro produto desta fase, que é o Mapa 16 – Violência Urbana, onde 

foram espacializadas tais informações e resultados da análise. 

 

Para o filtro de resistência ao contato destaca-se que os critérios foram definidos 

pela Petrobras, juntamente com o Ibama, devido ao desgaste de relacionamento 

entre algumas comunidades e a Petrobras, com base no histórico da empresa na 

Baía de Guanabara. 

 

A partir destas informações analisadas e da metodologia elaborada, foram aplicados 

filtros de supressão nas comunidades inicialmente levantadas na Fase 1, a fim de 

que se obtivesse uma relação de comunidades onde fosse possível realizar a etapa 

de campo da Fase 4 – Pesquisa Socioantropológica. As comunidades foram 

classificadas em três cores, representativas dos filtros de supressão: verdes, 

amarelas e vermelhas. 

 

As comunidades verdes foram identificadas como aquelas que não apresentavam 

dados relativos à ocorrência de violência urbana ou sobre resistência ao contato 

com a Petrobras ou representantes. As comunidades amarelas foram identificadas 

                                                           
3 Localidades com histórico de ocorrência de violência urbana, relativo ao domínio do território por organizações do tráfico de 
drogas ou milícias. 
4 Animosidade quanto à receptividade de representantes da Petrobras ou de empresas contratadas pela companhia. 
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como aquelas que apresentavam potencial resistência ao contato com a Petrobras 

ou representantes. Já as comunidades vermelhas foram identificadas como aquelas 

em que existia o domínio do território por parte de grupos armados do crime 

organizado, como tráfico ou milícias.  

 

Após a aplicação dos filtros, um novo recorte espacial foi concebido, tendo em vista 

a espacialização dos grupos/comunidades escolhidos e os dados secundários a eles 

referentes. Todas as informações levantadas anteriormente, sobrepostas e 

cruzadas, contribuíram para aplicação dos filtros e para justificar os problemas e 

possíveis conflitos relacionados às comunidades que foram selecionadas para 

continuarem no processo de diagnose. 

 

A Fase 3 foi de suma importância para a plena execução da fase seguinte (Pesquisa 

Socioantropológica) do ponto de vista da segurança da equipe de campo, 

considerando que os critérios de supressão (sobretudo aqueles relacionados à 

violência urbana) eram condizentes com a realidade encontrada nas referidas 

comunidades, havendo validação destas informações em campo. Nesse sentido, os 

filtros de supressão incidiram somente sobre as comunidades definidas como 

vermelhas. Sendo que as comunidades classificadas como verdes e amarelas 

passaram à Fase 4 – Pesquisa Socioantropológica . 

 

Após a aplicação dos filtros de supressão, das 45 comunidades levantadas 

inicialmente, passaram para a fase seguinte um total de 25 comunidades. Importante 

tornar claro que este quantitativo (25) não deve ser pensado à luz de um recorte 

simplista, como sendo um resultado direto dos filtros de supressão aplicados.  

 

Este total de comunidades é resultado da compilação e análise sistemáticas das 

informações levantadas ao longo de todo o Macro Diagnóstico, onde o acúmulo de 

conhecimentos e informações sobre a área – considerando as limitações dos dados 

secundários – culminou na elaboração e execução dos referidos filtros. 
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A Fase 4 – Pesquisa Socioantropológica , foi realizada por meio de trabalho de 

campo, com a finalidade de obter dados primários sobre as categorias de análise: 

tradicionalidade, senso de pertencimento e condições de vulnerabilidade; além de 

avaliar as formas de uso do território e os recursos naturais disponíveis nos grupos 

previamente identificados.  

 

O trabalho de campo de pesquisa e comunicação da PSA foi realizado 

conjuntamente com diferentes ações de articulação institucional junto a 

organizações sociais dos pescadores artesanais, ambientais e de outros atores que 

possuem atuação na Baía de Guanabara. O Quadro 3  apresenta as ações de 

articulação institucional realizadas ao longo do diagnóstico do PEA RIO-BG: 
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Quadro 3 - Ações de Articulação Institucional Realizadas no Diagnóstico 

MUNICÍPIO INSTITUIÇÃO AÇÃO DATA RESULTADO 

Rio de Janeiro 

Administração Regional da Ilha de Paquetá 
Apresentar o PEA RIO-BG e 

as atividades de diagnóstico 
26/10/2015 

Identificação dos pontos de 

concentração dos pescadores 

locais e dos nomes dos 

pescadores mais antigos. 

Colônia de Pesca Z-10 

Apresentar o PEA RIO-BG e 

obter informações sobre a 

atuação da Colônia 

15/01/2016 

Informações sobre os pontos de 

concentração do sujeito prioritário 

na Ilha do Governador.  

Comitê de Bacias  

Apresentar o PEA RIO-BG e 

obter informações sobre 

lideranças de pescadores na 

área de abrangência do comitê 

19/01/2016 

Identificação de que o comitê não 

engloba representantes dos 

pescadores em sua configuração 

atual.  

Associação dos Pescadores de Bancários 

Apresentar o PEA RIO-BG e 

obter informações sobre a 

atuação da organização. 

20/01/2016 

Ação de articulação permitiu a 

utilização do espaço da 

associação para realização das 

EN. 

Associação dos Pescadores Livres de 

Tubiacanga (APELT) 

Apresentar o PEA RIO-BG e 

obter informações sobre a 

atuação da organização. 

20/01/2016 
Informações sobre os projetos da 

organização.  



 
 

 Programa de Educação Ambiental 
do Rio de Janeiro - Baía de 

Guanabara (PEA RIO - BG) 

Relatório Descritivo e Analítico 
do Diagnóstico Participativo 

Pág 
     25/203 

 

 

 
Coordenador 

 

 
Responsável Técnico 

 Revisão 00 
02/2017 

 

 

MUNICÍPIO INSTITUIÇÃO AÇÃO DATA RESULTADO 

Associação dos Amigos do Manguezal do 

Jequiá 

Apresentar o PEA RIO-BG e 

obter informações sobre a 

atuação da organização. 

21/01/2016 
Informações sobre os projetos da 

organização.  

Magé 

Fórum da Agenda 21 
Apresentar o PEA RIO-BG e 

as atividades de diagnóstico 
27/10/2015 

Identificação de agentes sociais 

ligados à pesca artesanal no 

município de Magé. 

Secretaria de Agricultura 
Apresentar o PEA RIO-BG e 

as atividades de diagnóstico 
29/10/2015 

Informações sobre as 

comunidades do Canal e de Suruí, 

que foram incorporadas ao 

diagnóstico. 

Associação dos Caranguejeiros e Amigos de 

Magé 

Apresentar o PEA RIO-BG e 

as atividades de diagnóstico e 

obter informações sobre a 

pesca artesanal em Suruí 

18/11/2015 

Articulação com a organização 

permitiu significativa adesão dos 

pescadores e catadores locais às 

EN. 

Colônia de Pesca Z-9 

Apresentar o PEA RIO-BG e 

obter informações sobre a 

atuação da Colônia 

11/12/2015 
Informações sobre a pesca 

artesanal no município de Magé. 

Associação dos Homens e Mulheres do Mar da 

Baía de Guanabara (AHOMAR) 

Acompanhar a reunião da 

organização e apresentar o 

PEA RIO-BG 

14/12/2015 

Identificação da dinâmica de 

atuação da organização, indicação 

de data para conversa com o 

presidente Alexandre Anderson. 

No entanto, por problemas 
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MUNICÍPIO INSTITUIÇÃO AÇÃO DATA RESULTADO 

pessoais, não foi possível a 

realização posterior do encontro. 

Guapimirim 

Fórum da Agenda 21 

Apresentar o PEA RIO-BG e 

as atividades de diagnóstico; 

Identificar concentração do 

sujeito prioritário do programa 

28/10/2015 

Não foram identificadas lideranças 

locais de pescadores ou locais de 

concentração de pescadores 

artesanais. 

APA de Guapimirim 
Apresentar o PEA RIO-BG e 

as atividades de diagnóstico 
29/10/2015 

Articulação com a chefia da APA 

para futuras ações de diagnóstico 

participativo 

APA de Guapimirim 

Apresentação do 

Licenciamento Ambiental no 

pré-sal e atividades do PEA 

RIO-BG ao conselho da APA 

09/12/2015 

Proposta de reunião específica 

com lideranças da pesca 

artesanal, agendada para 

18/01/2016. 

APA de 

Guapimirim/Ibama/ICMBio/Representantes dos 

Pescadores Artesanais na BG 

Apresentação do 

Licenciamento Ambiental no 

pré-sal e atividades do PEA 

RIO-BG às lideranças da 

pesca artesanal 

18/01/2016 

Baixo comparecimento de 

lideranças da pesca artesanal, não 

resultou em ações de articulação. 
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MUNICÍPIO INSTITUIÇÃO AÇÃO DATA RESULTADO 

Itaboraí 

Fórum da Agenda 21 
Apresentar o PEA RIO-BG e 

as atividades de diagnóstico 
12/11/2015 

Informações sobre a coleta de 

caranguejo e a pesca artesanal no 

município. 

Secretaria de Meio Ambiente 

Apresentar o PEA RIO-BG e 

as atividades de diagnóstico e 

obter informações sobre 

lideranças dos catadores de 

Itambi 

13/11/2015 

Informações sobre o Projeto 

Defeso e indicação das lideranças 

da ACAPESCA e da ITAPESCA. 

Associação dos Caranguejeiros, Pescadores e 

Amigos de Itambi (ACAPESCA) 

Apresentar o PEA RIO-BG e 

obter informações sobre as 

atividades da organização 

12/12/2015 
Informações sobre os pescadores 

e catadores locais. 

Associação de Pescadores de Itambi 

(ITAPESCA) 

Apresentar o PEA RIO-BG e 

obter informações sobre as 

atividades da organização 

12/12/2015 

Informações sobre os pescadores 

e catadores locais. Identificação da 

paralisação das atividades da 

organização.  

São Gonçalo 

Fórum da Agenda 21 
Apresentar o PEA RIO-BG e 

as atividades de diagnóstico 
28/10/2015 

Informações sobre conflitos 

socioambientais no município de 

São Gonçalo. 

Colônia de Pescadores e Aquicultores Livres de 

São Gonçalo (COPALISG) 

Agendar reunião com a 

diretoria da COPALISG 
12/11/2015 

Reunião agendada para 8/12, 

porém não atendida pela diretoria 

da organização e o Sr. Juan. 
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MUNICÍPIO INSTITUIÇÃO AÇÃO DATA RESULTADO 

Associação dos Pescadores Livres do Gradim e 

Adjacências (APELGA) 

Apresentar o PEA RIO-BG e 

as atividades de diagnóstico 
09/12/2015 

A ação de articulação facilitou a 

realização de entrevistas no 

Gradim 

Niterói 

Fórum da Agenda 21 
Apresentar o PEA RIO-BG e 

as atividades de diagnóstico 
27/10/2015 

Identificação de agentes sociais 

ligados à pesca artesanal no 

município de Niterói. 

Diretoria Comercial da Colônia de Pesca Z-8 
Apresentar o PEA RIO-BG e 

as atividades de diagnóstico 
09/11/2015 

Informações sobre a pesca 

artesanal em Niterói.  

Associação de Moradores de Jurujuba 

(AMORJ) 

Apresentar o PEA RIO-BG e 

as atividades de diagnóstico 
09/11/2015 Informações sobre a comunidade. 

Colônia de Pesca Z-8 
Apresentar o PEA RIO-BG e 

as atividades de diagnóstico 
09/11/2015 

Informações sobre a pesca 

artesanal em Niterói. Identificação 

de resistência por parte desta 

colônia. 

Associação de Moradores do Morro da Penha e 

Portugal Pequeno (AMMOPEPPE) 

Apresentar o PEA RIO-BG e 

as atividades de diagnóstico; 

Identificar concentração do 

sujeito prioritário do programa 

09/11/2015 

Identificação de presença de 

milícia na comunidade; não 

identificação de concentração do 

sujeito prioritário. 

Federação das Associações de Pescadores 

Artesanais do Rio de Janeiro e Confederação 

Nacional de Pescadores e Aquicultores 

(FAPESCA/CONFAPESCA) 

Apresentar o PEA RIO-BG e 

obter informações sobre a 

atuação das organizações 

18/01/2016 

Ação realizada na reunião da APA 

de Guapimirim do dia 18/01/2016. 

Informações sobre a atuação da 

FAPESCA/CONFAPESCA. 
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As ações de articulação institucional foram fundamentais para o pleno 

desenvolvimento da Pesquisa Socioantropológica ao facilitar a entrada em 

campo da equipe de pesquisa. Também foi possível identificar e analisar 

conflitos socioambientais entre diferentes organizações que atuam na Baía de 

Guanabara, descritos na análise regional. 

 

Cabe destacar aqui, que ao longo do mês de outubro de 2015 foram realizados 

contatos com as instituições, as quais o Ibama indicou no Parecer PT 318/14 e 

na Ata de reunião realizada em 01/09/2015.  

 

Primeiramente foram contatadas as lideranças das Agendas 21 do Comperj, as 

quais foram previamente identificadas a partir de contatos com as 

representantes da Petrobras que acompanham o andamento dos trabalhos da 

Agenda 21, visto que se avaliou como importante se reunir com lideranças que 

de fato exercem este papel e que consequentemente poderiam contribuir com 

o processo.  

 

Nessa etapa de articulação ocorreu também o contato com o chefe da APA de 

Guapimirim, visto que a APA, por meio de seu conselho gestor, reúne 

diferentes representantes, sejam de Colônias de Pescadores, prefeituras, 

universidades, entre outros. Portanto, tanto a Agenda 21 como a APA se 

constituem como fóruns de discussão e de processos participativos com 

representantes de diferentes municípios. 

 

Previamente ao início do trabalho de campo, ocorreu a articulação para reunião 

com o administrador regional de Paquetá, para que fosse apresentado o PEA 

RIO-BG e identificados pescadores e seus representantes.  

 

Durante a primeira semana de campo também foi realizada articulação no 

município de Magé, com a Secretaria de Agricultura, por meio do assessor 

especial para a pesca, Aderbal Rabelo Junior, liderança local, que foi 
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presidente da Colônia de Pesca Z-9 por sete anos, a qual indicou a existência 

da comunidade de Suruí, que não havia sido identificada por meio dos dados 

secundários. A não identificação de Suruí ao longo do MD é ilustrativa da baixa 

disponibilidade de dados secundários, da academia e de institutos de pesquisa, 

sobre as comunidades pesqueiras da Baía de Guanabara. 

 

Deve-se destacar que, conjuntamente com as ações de articulação 

institucional, a etapa de PSA possibilitou o aprofundamento de conhecimento 

das comunidades e dos sujeitos prioritários, por meio de entrevistas orientadas 

por um roteiro semiestruturado, aplicado junto aos pescadores e pessoas das 

25 comunidades (líderes ou representantes das comunidades em fóruns de 

discussão, moradores antigos, etc.) definidas no MD. Deve–se ainda levar em 

consideração que a não participação de uma determinada comunidade na Fase 

4 ou nas fases posteriores não significou que a mesma não pudesse fazer 

parte do projeto a ser proposto na Fase 8. 

 

Os trabalhos de campo da PSA foram realizados em quatro campanhas de 

campo, no período de 26/10/2015 a 21/01/2016. Cada uma das campanhas 

cumpria com objetivos e cronograma específicos, planejados previamente pela 

equipe Walm junto à Petrobras. Entretanto, tal planejamento muitas vezes teve 

que ser ajustado durante a realização dos trabalhos, em face das situações 

oportunas encontradas pela equipe, e que otimizaram os trabalhos posteriores; 

ou mesmo diante de dificuldades que impossibilitaram certas ações em 

determinados momentos. 

 

A etapa de PSA permitiu ainda a consolidação do quadro de comunidades 

pesquisadas no âmbito do diagnóstico do PEA RIO-BG, respondendo aos 

critérios estabelecidos pela Proposta Metodológica.  

 

Por meio da PSA foi possível identificar quais comunidades concentravam, de 

fato, o sujeito prioritário do programa. Além disso, também foi possível verificar 

quais comunidades apresentavam proximidade e similaridades que 
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permitissem seu agrupamento em núcleos, bem como a identificação de novas 

comunidades, como Canal e Suruí. A Tabela 1 apresenta o processo de 

consolidação das comunidades englobadas pelo diagnóstico do PEA RIO-BG. 
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Tabela 1 – Evolução da Consolidação de Comunidades no Diagnóstico do PEA 
RIO-BG 

A
N

T
E

S
 D

A
 P

S
A

 

Município Comunidade 

 
 

D
E

P
O

IS
 D

A
 P

S
A

 

Município Comunidade Núcleo 

Rio de 
Janeiro 

Ilha de Paquetá 

Rio de 
Janeiro 

Ilha de Paquetá Não se 
aplica 

Tubiacanga Tubiacanga Não se 
aplica 

Região da 
Freguesia/Praia 
da Guanabara 

Região da 
Freguesia/ 
Praia da 

Guanabara 

Não se 
aplica 

Bancários/Praia 
das Pelônias 

Bancários/ 
Praia das 
Pelônias 

Não se 
aplica 

Cocotá Cocotá 
Não se 
aplica 

Pitangueiras Jequiá (Z-10) 
Não se 
aplica 

Jequiá (Z-10) 

Magé 

Praia de Mauá 
Núcleo 
Mauá 

Zumbi Anil 
Núcleo 
Mauá 

Praia da Bica Olaria 
Núcleo 
Mauá 

Magé 

Praia de Mauá São Francisco 
Núcleo 
Mauá 

Praia da Ponte 
de Ferro 

Praia da Coroa 
Núcleo 
Mauá 

Anil Piedade 
Não se 
aplica 

Olaria Barbuda 
Núcleo 

Canal/Bar
buda 

São Francisco Canal 
Núcleo 

Canal/Bar
buda 

Praia da Coroa Suruí 
Não se 
aplica 

Piedade Itaboraí Itambi 
Não se 
aplica 

Barbuda 

São 
Gonçalo 

Gradim/Porto 
Novo 

Núcleo 
Gradim 

Itaboraí Itambi Itaoca 
Núcleo 
Gradim 

São 
Gonçalo 

Gradim/Porto 
Novo 

Praia das 
Pedrinhas/ 
Boa Vista 

Núcleo 
Gradim 
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S
 

D
A

 Município Comunidade  
 

IS
 

D
A

 Município Comunidade Núcleo 

Niterói 

Portugal 
Pequeno/Ponta 

D'Areia 

Niterói 

Jurujuba 
Não se 
aplica 

Jurujuba Chacrinha 

Núcleo 
Ilha da 

Conceiçã
o 

Região da Ilha 
da Conceição: 

Chacrinha, 
Sardinha 88, 
Praça do Sol, 
Dona Zenaide 

Praça do 
Sol/Largo do 

Sol 

Núcleo 
Ilha da 

Conceiçã
o 

Chatão/Dona 
Zenaide 

Núcleo 
Ilha da 

Conceiçã
o 

TOTAL 25 Comunidades TOTAL 23 Comunidades 

 

A tabela permite observar que, de um total de 25 comunidades que passaram à 

fase de PSA, 23 comunidades efetivamente demonstraram a concentração do 

sujeito prioritário do PEA RIO-BG. Nesse sentido, observa-se que as 

comunidades do Rio de Janeiro, Pitangueiras, Zumbi e Praia da Bica, na Ilha 

do Governador, não apresentaram concentração de pescadores artesanais. A 

mesma situação foi identificada no município de Niterói, nas comunidades de 

Sardinha 88 (desembarque industrial) e em Portugal Pequeno, que além de 

não possuir concentração de pescadores artesanais apresentou indícios da 

presença de milícia no território.  

 

Por outro lado, deve-se considerar a inclusão das comunidades do Canal e 

Suruí, no município de Magé, ao levantamento de dados primários, por meio de 

ação de articulação descrita no Quadro 3 . Adicionalmente, as comunidades de 

São Gonçalo, definidas como vermelhas no MD (Itaoca e Praia das 

Pedrinhas/Boa Vista), foram indiretamente acessadas por meio da realização 

de entrevistas com pescadores artesanais destas comunidades no Gradim, 

utilizando a estratégia do território neutro5. 

                                                           
5 Território Neutro: comunidades definidas como verdes ou amarelas no macro diagnóstico, nas quais foram realizadas 
entrevistas com pescadores artesanais de comunidades definidas como vermelhas, suprimidas da pesquisa de campo. 
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A Fase 4 - PSA possibilitou a elaboração dos seguintes produtos: 

 

• 3 Relatórios Parciais da Pesquisa Socioantropológica, para fins de 

acompanhamento dos trabalhos de campo, mas já trazendo consigo 

algumas considerações importantes acerca do público pesquisado, além 

de observações etnográficas das comunidades estudadas; 

 

• 1 Relatório de Análise Integrada, que apresentou a síntese das etapas e 

das informações coletadas em campo. 

 

A Fase 5 – Cruzamento de Dados teve como objetivo principal cruzar os 

dados secundários obtidos na etapa de MD, com os dados primários obtidos na 

PSA. Para isto, foram utilizados como base de informações todos os 

documentos produzidos no MD e na PSA, reapresentando de forma sintética os 

principais resultados destas duas fases, e em seguida apurando a 

compatibilidade entre as informações levantadas. Esta fase visou à melhor 

caracterização das comunidades selecionadas para a Fase 7 – Oficinas de 

Escuta de Narrativas. O produto elaborado nesta fase foi o Relatório Analítico 

de Cruzamento de Dados. 

 

A Fase 5 permitiu observar a complementaridade dos dados do MD e da PSA, 

possibilitando estabelecimento de um gradiente da criticidade da situação de 

vulnerabilidade socioambiental nas comunidades pesquisadas. O Quadro 4  

apresenta este gradiente. 

 

 

 

 



 
 

 Programa de Educação Ambiental 
do Rio de Janeiro - Baía de 

Guanabara (PEA RIO - BG) 

Relatório Descritivo e Analítico 
do Diagnóstico Participativo 

Pág 
     35/203 

 

 

 
Coordenador 

 

 
Responsável Técnico 

 Revisão 00 
02/2017 

 

 

Quadro 4  – Criticidade da Situação de Vulnerabilidade Socioambiental nas 

Comunidades Pesquisadas 

COMUNIDADES 

MUNICÍPIOS 
VULNERABILIDADE  

ALTA  MÉDIA BAIXA  

Rio de Janeiro  

Tubiacanga; 

Bancários; Praia 

da Guanabara; 

Cocotá 

 Paquetá; Jequiá - 

Magé 

Canal/Barbuda; 

Núcleo Mauá 

(Anil, Olaria, Praia 

da Coroa, São 

Francisco) 

Piedade; Suruí - 

Itaboraí Itambi - - 

São Gonçalo 

Gradim/Porto 

Novo; Itaoca; 

Praia das 

Pedrinhas/Boa 

Vista 

- - 

Niterói 

Chacrinha; 

Chatão/Dona 

Zenaide; Praça do 

Sol/Largo do Sol 

- Jurujuba 

 

O gradiente de criticidade é apresentado no Relatório Analítico de 

Cruzamento de Dados  (WALM, 2016), protocolado junto ao Ibama. Neste 

documento, os indicadores de tradicionalidade, pertencimento e vulnerabilidade 

observados nas comunidades foram sistematizados com vistas à elaboração 

de agrupamentos de acordo com os diferentes graus das variáveis de análise. 

 

Destaca-se que as comunidades caracterizadas como possuidoras de 

vulnerabilidade alta apresentam, de modo geral, a ocorrência de praticamente 

todos os fatores de análise da vulnerabilidade elencados no Quadro 1 . Já as 

comunidades classificadas como de vulnerabilidade média apresentam de 5 a 
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8 fatores de vulnerabilidade. Apenas Jurujuba, no município de Niterói, entre 

todas as comunidades, foi identificada como de baixa vulnerabilidade 

socioambiental. 

 

Entre o cruzamento de dados e a realização das oficinas de escutas de 

narrativas nas comunidades, deu-se a Fase 6 – Oficinas Seletivas. Nesta 

etapa foram desenvolvidas importantes atividades que auxiliaram o 

desenvolvimento e mobilização para as oficinas na etapa seguinte. 

 

Em abril de 2016 foi realizada uma Reunião de Devolutiva do PEA RIO – BG 

em Magé, no auditório da Unigranrio (R. João Valério, 654 - Vila Esperança). O 

evento foi organizado pela Walm em conjunto com a Petrobras, sendo que a 

última forneceu transporte às comunidades, a fim de viabilizar o 

comparecimento de pescadores que residissem em comunidades distantes do 

local, nos municípios do Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, além 

de Magé.  

 

A realização desta Reunião de Devolutiva teve como principal objetivo 

apresentar ao público prioritário os resultados obtidos até aquele momento com 

o diagnóstico do PEA RIO-BG. A atividade foi precedida de ações de 

mobilização executadas pela equipe da Walm, com intuito não apenas de 

convidar o público para o encontro, como também de realizar uma avaliação 

preliminar dos potenciais candidatos à Agente Local do PEA RIO-BG, que 

haviam sido identificados e contatados durante a PSA. 

 

Após a Reunião de Devolutiva em Magé, foram realizadas três Oficinas 

Seletivas com os candidatos a Agente Local do PEA RIO-BG. Destaca-se que 

a atuação dos agentes nas atividades de mobilização na fase seguinte foi de 

suma importância para a garantia de uma satisfatória participação do público 

nas oficinas. 
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O principal resultado desta fase foi o Relatório da Oficina Seletiva da Equipe 

de Campo que descreve em detalhes todas as atividades realizadas. 

 

A Fase 7 – Oficinas de Escuta de Narrativa (EN)  teve como finalidade validar 

e consolidar junto às comunidades ou núcleos selecionados, os resultados da 

análise do Macro Diagnóstico e da Pesquisa Socioantropológica, e ainda 

complementar o diagnóstico com as informações pertinentes advindas destas 

oficinas.  

 

Foram realizadas duas oficinas sequenciais em cada comunidade ou núcleo de 

comunidades, sendo que a primeira tinha o objetivo de validar os dados 

levantados na PSA junto a estas comunidades e aprofundar a compreensão 

dos problemas e conflitos socioambientais locais, enquanto a segunda oficina 

pretendeu sensibilizar o sujeito prioritário através de dinâmicas e atividades de 

temporalidade, preparando-o para a reflexão acerca de suas expectativas para 

as ações da Proposta de Mitigação. 

 

Destaca-se que na comunidade de Jequiá, Ilha do Governador, município do 

Rio de Janeiro, foi realizada uma oficina adicional, a pedido da diretoria da 

Colônia de Pesca Z-10. Esta oficina foi realizada concentrando a programação 

das Oficinas I e II, e é identificada neste relatório como Oficina Híbrida. Esta 

situação é descrita no item 5.1.2 . 

 

Finalmente, a terceira oficina foi realizada em modalidade regional, agrupando 

participantes de todas as comunidades e núcleos pesquisados em dois eventos 

realizados sequencialmente (Oficina 3A e 3B). A terceira oficina objetivava a 

devolutiva e validação regional dos dados relativos a problemas e conflitos 

socioambientais pelo sujeito prioritário, bem como a identificação de temas 

geradores a serem utilizados na orientação das ações da Proposta de Projeto.  

 

O Quadro 5  apresenta em ordem cronológica as Oficinas de Escuta de 

Narrativa realizadas: 
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Quadro 5 – Oficinas de Escuta de Narrativa Realizadas no Diagnóstico 

Escuta de Narrativas: Oficina I 

Município Comunidades/Núcleos Data Horário Local Participantes 

Magé 
Piedade e Núcleo Canal/Barbuda 06/06/2016 13h às 16h30 

Sede da ONG Lutando 
pela Vida 

37 

Suruí e Núcleo Mauá 07/06/2016 15h às 18h Sede da ONG Água Doce 51 

Rio de Janeiro Ilha do Governador 08/06/2016 15h às 18h 
Sede da Associação dos 
Pescadores de Bancários 

24 

Itaboraí Itambi 25/06/2016 
08h45min às 

11h45min 
C.E. Hilka de Araújo 

Peçanha 
15 

Rio de Janeiro Ilha de Paquetá 27/06/2016 09h às 12h 
Sede da Administração 

Regional 
15 

Escuta de Narrativas: Oficina II 

Itaboraí Itambi 11/07/2016 08h às 11h 
Salão da Igreja da 

Paróquia de São Benedito 
20 

Magé Piedade e Núcleo Canal/Barbuda 11/07/2016 14h às 17h 
Sede da ONG Lutando 

pela Vida 
25 

Rio de Janeiro 

Ilha de Paquetá 12/07/2016 08h às 12h 
Sede da Administração 

Regional 
8 

Ilha do Governador 13/07/2016 14h20min às 
16h30min 

Sede da Associação dos 
Pescadores de Bancários 

22 

Magé Suruí e Núcleo Mauá 14/07/2016 10h às 13h 
Residência do Sr. Sérgio 
Araponga (ex-diretor da 
Colônia de Pesca Z-9) 

63 
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Escuta de Narrativas: Oficina Híbrida (I e II) 

Rio de Janeiro Ilha do Governador 17/10/2016 10h às 12h30 
Salão Social da Colônia 

de Pesca Z-10 
7 

Escuta de Narrativas: Oficina III Regional (3A) 

Niterói 
Todas as comunidades 

pesquisadas 
31/10/2016 09h às 12h Faetec Henrique Lages 61 

Escuta de Narrativas: Oficina III Regional (3B) 

Niterói 
Todas as comunidades 

pesquisadas 
07/11/2016 09h às 12h Faetec Henrique Lages 37 
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Esta etapa fez uso de ferramentas pedagógicas que visaram complementar e 

caracterizar problemas ambientais, conflitos e potencialidades socioambientais 

encontradas nessas comunidades/núcleos. Tais informações visaram subsidiar 

a Fase 8 - Proposta de mitigação. 

 

Com relação ao perfil dos participantes, observa-se, de maneira geral, entre 

todas as oficinas realizadas, a predominância de participantes homens, na 

faixa etária entre 30 e 55 anos de idade. Este perfil é válido, sobretudo, para os 

representantes das comunidades de Piedade, Canal/Barbuda, e Núcleo Mauá, 

no município de Magé, e Ilha do Governador e Ilha de Paquetá, no município 

do Rio de Janeiro. Já entre os representantes das comunidades de Suruí, em 

Magé, e Itambi, município de Itaboraí, foi possível observar maior participação 

de mulheres, tendo em vista que estas comunidades apresentam como uma de 

suas principais atividades a coleta de caranguejo, que é mais comumente 

exercida por mulheres em comparação com a pesca embarcada.  

 

Previamente às Oficinas de Escuta de Narrativa, foram realizadas ações de 

mobilização nas comunidades, onde foi acompanhado o trabalho de entrega 

dos convites dirigidos pelos Agentes Locais do PEA RIO – BG. 

 

Nos munícipios de São Gonçalo e Niterói, devido às dificuldades de 

mobilização, desinteresse de lideranças e de pescadores contatados, não 

foram realizadas Oficinas de EN. Estas dificuldades são relatadas no item 7 . 

 

Por fim, destaca-se que a terceira oficina de Escuta de Narrativas foi realizada 

regionalmente em um evento dividido em duas partes, a primeira sendo 

realizada no dia 31.10.2016 (Oficina 3A) e a segunda no dia 07.11.2016 

(Oficina 3B), com participantes de todas as comunidades pesquisadas.  

 

Optou-se pela realização regional como uma forma de possibilitar a validação 

coletiva dos resultados obtidos junto ao público prioritário do diagnóstico do 
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PEA RIO-BG, tendo em vista o caráter regional do programa. A opção pela 

modalidade regional justifica-se, ainda, por terem sido identificados durante a 

fase de Oficinas de EN problemas e conflitos muito semelhantes entre as 

comunidades, podendo, desta forma, ser considerados como regionais. 

 

Os eventos foram realizados no auditório da Faetec Henrique Lages, localizada 

no município de Niterói, bairro Barreto, à rua Guimarães Júnior, nº. 182.  

 

Deve-se destacar que, no caso das oficinas que demandaram o deslocamento 

dos participantes de suas comunidades de origem, foi oferecido serviço de 

transporte pela Petrobras e pela Walm, em sistema de leva e traz. 

 

Os resultados da Fase 7 são descritos nos 4 Relatórios Parciais de Escuta 

de Narrativas , protocolados no Ibama. 

 

As diferentes fases do diagnóstico participativo permitiram o aprofundamento 

da compreensão acerca da realidade socioambiental das comunidades 

pesquisadas. A Figura 1  apresenta a síntese dos eventos do diagnóstico 

participativo do PEA RIO-BG em ordem cronológica, relacionando-os aos 

produtos desenvolvidos. 
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Figura 1  – Síntese Cronológica das Atividades do Diagnóstico Participativo (PSA, Seleção de Equipe de Campo e EN) 
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Finalmente, a Fase 8 corresponde à fase de elaboração da Proposta de 

Projeto, na qual por meio da análise dos dados apresentados no presente 

relatório serão propostas ações de mitigação dos impactos das atividades de 

E&P da Petrobras no espelho d’água da Baía de Guanabara para as 

comunidades/núcleos definidas como sujeitos prioritários no âmbito do PEA 

RIO-BG. 

 

4.2. Análise dos Dados do Diagnóstico Participativo  

 

Este item visa à exposição da metodologia utilizada para a sistematização e 

análise dos dados do diagnóstico provindos das fases de MD, PSA e EN. Estas 

três fases, descritas no Quadro 2 , resultaram no levantamento de um grande 

volume de dados primários e secundários. 

 

Por se tratar de análise que dará subsídios à Fase 8 – Proposta de Mitigação , 

a ênfase da sistematização apresentada recai especificamente sobre os 

problemas  e conflitos  socioambientais identificados ao longo de todo o 

diagnóstico, com vistas a uma apresentação sintética e objetiva dos dados em 

destaque que permita o melhor embasamento da proposta de projeto de 

educação ambiental. 

 

Tendo em vista que a PSA e as EN utilizaram-se de metodologias qualitativas 

de produção de dados (entrevistas e grupos de discussão), devem-se 

considerar algumas especificidades metodológicas relativas à análise de dados 

deste tipo. Segundo Gomes (1993, p.77 apud. MINAYO, 1992) a 

sistematização de dados em pesquisas qualitativas é realizada em três 

diferentes etapas: a) organização dos dados; b) classificação dos dados e c) 

análise final.  
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Ainda de acordo com Gomes (1993, p. 70) a fase de classificação dos dados é 

de suma importância, pois permite a categorização dos dados produzidos 

frente à fundamentação teórica utilizada na pesquisa, sendo que o conceito de 

categoria é definido da seguinte forma pelo autor: 

 

A palavra categoria em geral se refere a um conceito que 

abrange elementos ou aspectos com características comuns ou 

que se relacionam entre si. Essa palavra está ligada à ideia de 

classe ou série. As categorias são empregadas para se 

estabelecer classificações. Nesse sentido, trabalhar com elas 

significa agrupar elementos, ideias ou expressões em torno de 

um conceito capaz de abranger tudo isso. Esse tipo de 

procedimento, de um modo geral, pode ser utilizado em 

qualquer tipo de análise em pesquisa qualitativa.6  

 

Nesse sentido, os dados apresentados foram consolidados por meio da 

releitura crítica dos dados levantados e produzidos nas fases supracitadas do 

diagnóstico, com vistas à elaboração de categorias de análise dos problemas e 

conflitos socioambientais referentes à realidade das comunidades pesqueiras 

pesquisadas. 

 

Estas categorias foram definidas ao longo da fase de organização dos dados, 

uma vez que visam refletir os temas que estão presentes no discurso dos 

sujeitos pesquisados e em sua percepção ambiental. Segundo a UNESCO 

(1973, p.9), o conceito de percepção ambiental é relativo: 

 

Aos modos como o homem sente e entende o ambiente 

(natural e antrópico), especialmente influenciado por fatores 

sociais e culturais. Envolve o nível de conhecimento e 

organização, os valores que são imputados ao ambiente, as 

                                                           
6 GOMES, R. A análise de dados em pesquisa qualitativa. In: MINAYO, M.C.S (Org.). Pesquisa Social: Teoria, Método 
e Criatividade. Petrópolis: Vozes, 1993.    
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preferências e a forma como as escolhas são exercidas e os 

conflitos resolvidos.7  

 

A noção de percepção ambiental é importante para a análise, pois permite 

colocar em evidência os problemas e conflitos socioambientais do modo como 

são elaborados discursivamente pelos próprios sujeitos pesquisados. Além 

disso, deve-se considerar que é um conceito interessante para a análise em 

conjunto com metodologias qualitativas, como o caso das entrevistas 

realizadas na PSA e as atividades pedagógicas das EN.  

 

Já, com relação à análise das potenciais correlações entre os problemas e 

conflitos identificados e os impactos da cadeia produtiva de P&G são 

consideradas três situações, quais sejam: 

 

• Problema / Conflito não relacionado  com os impactos da cadeia 

produtiva de P&G: quando o fator em análise (problema ou conflito) não 

apresenta nenhum indício de relação com os impactos da cadeia 

produtiva de P&G; 

• Problema / Conflito indiretamente  relacionado  com os impactos da 

cadeia produtiva de P&G: quando o fator em análise (problema ou 

conflito) é agravado por impacto/os da cadeia produtiva de P&G, mas 

inclui outras variáveis socioambientais na alteração de sua qualidade; 

• Problema / Conflito diretamente  relacionado  com os impactos da 

cadeia produtiva de P&G: quando o impacto da cadeia produtiva de P&G 

sobre o fator em análise (problema ou conflito) é específico, podendo-se 

estabelecer relação causal direta entre o impacto e o fator de análise. 

 

Destaca-se novamente que a verificação das correlações é realizada com base 

na percepção ambiental dos sujeitos pesquisados. Pretende-se, portanto, 

                                                           
7 UNESCO. Expert panel on project 13: perception of environmental quality. Final Report. Programme on Man and the 
Biosphere (MAB). Paris: UNESCO, 1973. Tradução livre.  
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verificar em que medida e de que formas os pescadores artesanais que 

utilizam o espelho d’água da Baía de Guanabara se sentem impactados pelas 

atividades da indústria de P&G e de que modo representam estes impactos 

socioambientais. 

 

No caso das análises na escala comunitária, visa-se à identificação e 

caracterização dos problemas e conflitos ambientais que estão diretamente ou 

indiretamente relacionados aos impactos da cadeia produtiva da in dústria 

de petróleo e gás nas comunidades pesqueiras dos municípios pesquisados. 

Adicionalmente, também são identificados e caracterizados os problemas e 

conflitos ambientais que não possuem relação  com os impactos da cadeia 

produtiva de petróleo e gás nas comunidades em análise. Finalmente, também 

são identificadas e caracterizadas as potencialidades socioambientais 

verificadas em cada comunidade pesqueira pesquisada. 

 

Já na análise regional são identificados e caracterizados os problemas e 

conflitos ambientais relacionados aos impactos da cadeia produtiva de 

petróleo e gás  que afetam os pescadores artesanais da Baía de Guanabara 

numa escala regional, ou seja, que ocorrem em todas as comunidades 

pesquisadas. Os problemas e conflitos ambientais que não possuem relação  

com os impactos da cadeia produtiva de petróleo e gás na escala regional 

também são identificados e caracterizados, bem como as potencialidades 

socioambientais em escala regional. 

 

A codificação dos dados em categorias também permitiu a verificação da 

frequência e da recorrência de determinados temas no discurso dos sujeitos 

pesquisados na fase de EN, recurso de importância específica para a análise 

regional.  

 

Após a releitura dos dados, foi possível a elaboração de 18 categorias de 

problemas, utilizadas tanto nas análises comunitárias como na regional. O 



 
 

 Programa de Educação Ambiental 
do Rio de Janeiro - Baía de 

Guanabara (PEA RIO - BG) 

Relatório Descritivo e Analítico 
do Diagnóstico Participativo 

Pág 
     47/203 

 

 

 
Coordenador 

 

 
Responsável Técnico 

 Revisão 00 
02/2017 

 

 

Quadro 6  apresenta as categorias de problemas que foram elaboradas a partir 

da análise dos dados: 

 

Quadro 6  – Categorias de Problemas Socioambientais Identificadas no 

Diagnóstico 

Categorias de Problemas Soci oambientais  

Aumento dos Custos Materiais e Subjetivos8 de Produção na Pesca Artesanal 

Assoreamento 

Carência de Organização Social dos Pescadores/Falta de Representação 

Carência de Serviços e Equipamentos Sociais 

Desmatamento 

Descaracterização da Pesca Artesanal 

Falta de Apoio (Políticas Públicas) /Infraestrutura para Exercício da Atividade 

Falta/Deficiência de Saneamento Básico 

Impactos da Cadeia Produtiva de P&G 

Pesca Predatória 

Poluição dos Corpos D'Água Causada por Lixo Doméstico e Falta de Saneamento Básico 

Poluição Industrial9 

Problemas com RGP/Seguro-Defeso 

Problemas de Saúde Relativos ao Exercício da Atividade 

Sobrefiscalização da Pesca Artesanal 

Uso e Ocupação do Solo 

Violência Urbana 

Outros10 

 

Deve-se destacar que a maioria das comunidades pesquisadas carece de 

disponibilidade de dados secundários na escala local, nas fontes acadêmicas, 

científicas, documentais e institucionais consultadas.  

 

Nesse sentido, o volume de problemas e conflitos identificados no MD é 

significativamente menor em comparação com aquele identificado nas fases 
                                                           
8 Aumento do dispêndio de tempo na produção da pesca artesanal que acarreta em redução do tempo disponível para 
o descanso, o lazer, o convívio com a família e amigos e o desenvolvimento de atividades associativas, culturais e 
políticas. 
9 Não relativa à indústria de P&G.  
10 Problemas que são citados isoladamente, não havendo recorrência.  
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posteriores do diagnóstico. Por sua vez, as EN respondem pela fase do 

diagnóstico na qual a maior parte dos problemas e conflitos foi identificada e 

melhor elaborada, constituindo-se de importante fase para a consolidação do 

diagnóstico. Este dado está associado com a característica de validação 

coletiva dos problemas comunitários e dos problemas regionais.  

 

Já a categorização dos conflitos foi realizada com base na análise das 

interações entre os pescadores artesanais e os demais atores sociais que 

desenvolvem atividades econômicas, políticas e institucionais na Baía de 

Guanabara e que possuem interação com a pesca artesanal.  

 

Os conflitos, nesse sentido, são referentes aos pares de relações entre os 

pescadores artesanais e atores sociais que, segundo eles, afetam 

negativamente sua atividade. O Quadro 7  apresenta as categorias de conflitos 

identificadas a partir da análise dos dados: 

 

Quadro 7  – Categorias de Conflitos Socioambientais Identificadas no 

Diagnóstico 

Categorias de Conflitos Socioambientais  

Pescadores Artesanais X Atravessadores 

Pescadores Artesanais X Cadeia Produtiva de P&G 

Pescadores Artesanais X Colônias e Associações de Pesca 

Pescadores Artesanais X Pescadores Artesanais 

Pescadores Artesanais X Poder Público 

Pescadores Artesanais X Órgãos de Controle Ambiental 

 

No presente relatório foram utilizados os dados do Relatório Analítico do 

Levantamento de Dados Secundários e Aplicação de Fi ltros de 

Supressão 11 (MD), Relatório de Análise Integrada 12 (PSA) e do Relatório 

                                                           
11 WALM, setembro, 2015. 
12 WALM, março, 2016. 
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Analítico de Cruzamento de Dados 13, bem como os dados dos Relatórios 

Parciais da PSA e das EN , protocolados no Ibama. 

 

Finalmente, deve-se considerar que alguns dos problemas e conflitos se 

repetiram ou foram reformulados de maneiras distintas pelos sujeitos 

pesquisados, o que aponta para a importância da ênfase na análise dos 

discursos.  

                                                           
13 WALM abril, 2016. 
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5. MUNICÍPIOS/COMUNIDADES 

 

A caracterização socioambiental das comunidades é realizada por meio da 

análise integrada dos problemas  e conflitos  identificados no MD e na PSA, e 

posteriormente validados pelos pescadores artesanais das comunidades por 

meio das oficinas de Escuta de Narrativa. Também foram identificadas e 

caracterizadas as potencialidades  locais . 

 

Para sistematização dos dados são utilizadas as categorias de problemas e 

conflitos socioambientais expostas respectivamente nos quadros 6 e 7  do Item 

4.2. Já as potencialidades socioambientais são enumeradas isoladamente, pois 

ocorrem de maneira específica em cada comunidade.  

 

Deve-se ainda destacar que a análise dos quadros socioambientais das 

comunidades é realizada por meio do diagnóstico das categorias de análise 

relativas à tradicionalidade, pertencimento e vulnerabilidade, conforme o 

Relatório Síntese para o Diagnóstico da Baía de Guanabara (MINERAL, 2013), 

apresentadas no Quadro 1  do Item 4 .  

 

Todos os fatores de análise foram considerados na elaboração dos quadros 

socioambientais apresentados neste item, que analisa a situação da pesca 

artesanal em cada comunidade pesquisada. No entanto, deve-se destacar que 

a análise foca na situação de vulnerabilidade, considerada principal variável 

tendo em vista seus efeitos nas demais variáveis (tradicionalidade e 

pertencimento).  

 

Adicionalmente, entende-se que o foco na questão da vulnerabilidade pode 

resultar no melhor delineamento da proposta de projeto. As discussões 

específicas dos quadros socioambientais das comunidades pesquisadas são 

apresentadas nos subitens a seguir. 
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5.1. Rio de Janeiro 

 

Os trabalhos de pesquisa de campo nas comunidades do município do Rio de 

Janeiro foram precedidos por algumas ações de articulação com atores sociais 

considerados de especial interesse para a facilitação deste trabalho. Algumas 

das ações de articulação também ocorreram paralelamente ao trabalho de 

pesquisa de campo, de acordo com as oportunidades e necessidades 

encontradas pela equipe técnica.  

 

Nesse sentido, destaca-se que a realização da reunião com o representante da 

Administração Regional de Paquetá, Sr. Ivo dos Santos Filho, em 26.10.2015, 

para apresentação do PEA RIO – BG.  

 

Já na Ilha do Governador, foi realizada a reunião com o representante da 

Colônia Z-10, Sr. Tancredo Teixeira Brás, na data de 15.01.2016.    

 

Adicionalmente, em Tubiacanga, também na Ilha do Governador, foi realizada 

reunião com o Sr. Alex Sandro Farias dos Santos, presidente da APELT 

(Associação dos Pescadores Livres de Tubiacanga), no dia 20.01.2016. Já em 

Jequiá, foi realizada ação de articulação com a Associação Amigos do 

Manguezal do Jequiá, no dia 21.01.2016, junto ao presidente da organização 

Sr. José Luiz. 

 

Considera-se que tais ações de articulação facilitaram em grande medida os 

trabalhos de pesquisa de campo nas comunidades pesquisadas.  

 

5.1.1. Ilha de Paquetá  

 

Definida como comunidade verde no Macro Diagnóstico, a comunidade de 

Paquetá foi a primeira a receber a equipe técnica da Walm para realização da 
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Pesquisa Socioantropológica. Os trabalhos de campo nesta comunidade foram 

realizados de 26 a 29.10.2016, e resultaram na realização de 8 entrevistas, por 

meio das quais foi possível aprofundar o conhecimento sobre a realidade local. 

Já as Escutas de Narrativas foram realizadas em 27.06.2016 e 12.07.2016, 

com 17 participantes. O Quadro 8  apresenta a síntese das atividades de 

diagnóstico realizadas em Paquetá. 

 

Quadro 8  – Síntese das Atividades de Diagnóstico Realizadas em Paquetá 

Atividade  Datas  Alcance  

Pesquisa Socioantropológica 

(PSA) 
26 a 29.10.2016 8 entrevistados 

Escuta de Narrativas (EN) 27.06.2016 e 12.07.2016 17 participantes14 

 

De acordo com as observações etnográficas realizadas na comunidade, trata-

se de um local altamente influenciado pela dinâmica da atividade turística, no 

qual a pesca artesanal acontece ainda apenas de forma residual, tendo em 

vista o pequeno número de pescadores artesanais identificados. No entanto, os 

pescadores locais apresentam histórico familiar e trajetórias de vida altamente 

influenciadas pela pesca artesanal.  

 

Com relação aos dados levantados sobre a comunidade, o Quadro 9  

apresenta a matriz de problemas socioambientais  identificados em Paquetá 

ao longo do diagnóstico. 

 

                                                           
14 Os participantes que participaram das duas oficinas são contabilizados apenas uma vez.  
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Quadro 9  – Paquetá - Problemas Socioambientais Identificados no Diagnóstico 

Fase do Diagnóstico Categorias Problemas Identificados 

Relaciona -se com os 

impactos da cadeia de 

P&G? 

Macro Diagnóstico (MD) 

Poluição dos corpos d'água Causada 

por lixo doméstico e Falta de 

saneamento básico 

Poluição do mar Não 

Falta/Deficiência de saneamento 

básico 

Falta de abastecimento de água e rede 

de esgoto 
Não 

Falta de apoio (Políticas Públicas) 

/Infraestrutura para exercício da 

atividade 

Abandono do poder público Não 

Pesquisa  

Socioantropológica (PSA) 

Poluição dos corpos d'água Causada 

por lixo doméstico e Falta de 

saneamento básico 

Lixo doméstico no mar Não 

Falta de Apoio (Políticas Públicas) 

/Infraestrutura para exercício da 

atividade 

Inexistência de projetos sociais e 

políticas públicas voltadas à 

comunidade 

Não 

Carência de organização social dos 

pescadores 

Os pescadores não são organizados e 

nem unidos / Desativação da Colônia 

de Pesca Z-3 

Não 
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Fase do Diagnóstico Categorias Problemas Identificados 

Relaciona -se com os 

impactos da cadeia de 

P&G? 

Falta de apoio (Políticas Públicas) 

/Infraestrutura para exercício da 

atividade 

Só existe um ponto de venda do 

pescado (Praça Bom Jesus) / 

Dificuldade para obter combustível 

para as embarcações / Dificuldade 

para obter gelo para armazenar o 

pescado 

Não 

Aumento dos custos materiais e 

Subjetivos de produção da pesca 

artesanal 

Redução dos estoques de pescado / 

Perda e danificação de redes / 

Dependência de outras atividades para 

composição da renda / Jovens não 

querem entrar na profissão 

Indiretamente 

Violência urbana 
Ocorrência de tráfico e consumo de 

drogas na comunidade 
Não 

Escuta de Narrativas (EN) 
Problemas de saúde relativos ao 

exercício da atividade 

Muitos pescadores têm problema de 

coluna 
Não 
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Fase do Diagnóstico Categorias Problemas Identificados 

Relaciona -se com os 

impactos da cadeia de 

P&G? 

Falta de apoio (Políticas Públicas) 

/Infraestrutura para exercício da 

atividade 

Falta de linhas de crédito para os 

pescadores / A classe está 

desacreditada / Falta de valorização do 

trabalho do pescador 

Não 

Carência de organização social dos 

pescadores 

Falta da colônia em Paquetá / Festa de 

São Pedro depende de políticos 
Não 

Impactos da cadeia produtiva de P&G 

Píer de Ianguetá (barulho, luz e óleo) / 

Navios jogam óleo e produtos químicos 

/ Quantidade imensa de navio que 

entra aqui / Tubulações 

Diretamente 

Poluição dos corpos d'água Causada 

por lixo doméstico e Falta de 

saneamento básico 

Sujeira, Poluição (lixo doméstico) / 

Falta de saneamento e esgoto nas 

praias 

Não 

Outros 
Poitas que as pessoas colocam na 

água   
Não 



 
 

 Programa de Educação Ambiental 
do Rio de Janeiro - Baía de 

Guanabara (PEA RIO - BG) 

Relatório Descritivo e Analítico 
do Diagnóstico Participativo 

Pág 
     56/203 

 

 

 
Coordenador 

 

 
Responsável Técnico 

 Revisão 00 
02/2017 

 

 

Fase do Diagnóstico Categorias Problemas Identificados 

Relaciona -se com os 

impactos da cadeia de 

P&G? 

Aumento dos custos materiais e 

Subjetivos de produção na pesca 

artesanal 

Falta de peixe / Trabalha mais tempo 

hoje e gasta mais material / Aumento 

do custo de material / Produção caiu 

muito / Antes pescava com 6 panos e 

rendia mais do que hoje com 15 / 

Problema com manutenção de material 

/ Mudança de tecnologia da rede (mais 

cara e mais trabalho) / Baixo preço do 

peixe / Falta de pescadores novos 

Indiretamente 

Problemas com RGP/Seguro-defeso Defeso de 6 parcelas caiu para 5 Não 

Falta de apoio (Políticas Públicas) 

/Infraestrutura para exercício da 

atividade 

Precisa de outro local para venda do 

peixe / Precisa de uma escola de 

pesca 

Não 
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Entre os problemas identificados no MD, verifica-se a poluição do mar no 

entorno da Ilha de Paquetá, o abandono do poder público na forma da falta de 

direcionamento de políticas públicas voltadas para esta comunidade e os 

problemas relativos à falta/deficiência de saneamento básico. Nenhum destes 

problemas, no entanto, guarda algum tipo de relação com os impactos da 

cadeia produtiva de P&G. 

 

Já entre os problemas identificados na PSA, observa-se a tendência no 

discurso dos sujeitos pesquisados em associar os problemas da categoria 

“Aumento dos Custos Materiais e Subjetivos de Produção na Pesca Artesanal 

aos impactos da indústria de P&G”, mesmo que indiretamente. Isso ocorre 

devido à percepção dos pescadores locais de que a redução dos estoques de 

pescado se agravou após o vazamento de óleo de 2000.  

 

Apesar disso, os pescadores artesanais locais reconhecem que a alteração da 

qualidade ambiental deste fator (volume dos estoques) responde também à 

influência de outras variáveis ambientais, por exemplo, a grande quantidade de 

poluição superficial que se observa no espelho d’água no entorno da Ilha de 

Paquetá. Desta maneira, entende-se a relação como indireta. 

 

De qualquer maneira, a redução dos estoques de pescado é expressa pelos 

pescadores artesanais de Paquetá como um problema estrutural, influenciando 

inclusive os problemas relativos à dependência de outras atividades para 

composição da renda e o pouco interesse dos jovens em entrar na profissão. 

Isso acontece porque hoje a atividade não é mais vista como rentável, frente à 

situação de degradação ambiental e o aumento dos custos de produção. Nesse 

sentido, observa-se forte declínio da pesca artesanal nesta comunidade.  

 

Outro problema relativo ao aumento dos custos de produção que guarda 

relação indireta com os impactos da cadeia produtiva de P&G é a perda e 
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danificação de redes, uma vez que os pescadores relatam que muitas vezes as 

redes são danificadas pelo tráfego de embarcações de apoio a esta cadeia. No 

entanto, a relação é indireta, pois segundo os sujeitos pesquisados, o lixo 

doméstico concentrado no espelho d’água também danifica as redes.   

 

Na fase de EN, os problemas relativos à categoria Aumento dos Custos 

Materiais e Subjetivos de Produção na Pesca Artesanal foram mais bem 

elaborados pelos pescadores artesanais locais. Novamente a redução dos 

estoques, expressa pela fala “Falta de Peixe”, foi associado indiretamente aos 

impactos da cadeia produtiva de P&G, paralelamente à poluição da Baía de 

Guanabara causada pela falta de políticas públicas de saneamento básico na 

região metropolitana do Rio de Janeiro.  

 

Durante as EN, os participantes explicaram o raciocínio que está por trás da 

associação entre a redução dos estoques e o aumento nos custos de 

produção. Segundo eles, a redução nos estoques forçou os pescadores a 

adaptarem a tecnologia das redes (pela alteração da malha), aumentando o 

seu custo. Consequentemente, a rentabilidade da pesca foi reduzida, uma vez 

que a rede adaptada não implicou efetivamente em aumento da produção. 

Desta forma, a produção tem caído drasticamente na comunidade. 

 

Paralelamente, o tempo gasto na produção da pesca artesanal também tem 

aumentado, segundo os participantes. Este dado é ilustrativo dos aumentos de 

custo subjetivos na produção da pesca, pois o tempo gasto a mais na pescaria, 

ou na limpeza e reparo das redes, é consequentemente um tempo a menos 

para descanso e lazer. 

 

Já os seguintes problemas foram diretamente associados aos impactos da 

cadeia produtiva de P&G: Píer de Ianguetá (barulho, luz e óleo) / Navios jogam 

óleo e produtos químicos / Quantidade imensa de navio que entra aqui / 

Tubulações. 
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Entre os problemas diretamente relacionados, o Píer da Ilha de Ianguetá, que 

faz parte do arquipélago de Paquetá, foi apontado como uma estrutura da 

cadeia de P&G que prejudica muito a pesca artesanal por projetar grande 

volume de luminosidade sobre o espelho d’água, produzir ruído e pelo 

lançamento de óleo.  

 

A referência a gasodutos e oleodutos submersos também foram citadas, 

supostamente por prejudicar a reprodução de crustáceos. Enquanto o tráfego 

de embarcações de grande porte e seu lançamento de resíduos químicos no 

espelho d’água foram apontados como fatores de poluição. 

 

Com relação aos demais problemas identificados no diagnóstico, não podem 

ser estabelecidas relações com os impactos da cadeia produtiva da indústria 

de petróleo e gás. 

 

Os conflitos socioambientais identificados em Paquetá ao longo do diagnóstico, 

são apresentados no Quadro 10 . 
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Quadro 10  – Paquetá – Conflitos Socioambientais Identificados no Diagnóstico 

Fase do Diagnóstico Categorias Conflitos Identificados 

Relaciona -se com os 

impactos da cadeia de 

P&G? 

Macro Diagnóstico (MD) 
Pescadores Artesanais X Cadeia 

Produtiva de P&G 

Proximidade a terminais e instalações 

da indústria de P&G / Conflito de uso 

do espelho d'água com embarcações 

de grande porte que circulam nas 

proximidades dos principais pesqueiros 

locais, sobretudo no entorno das ilhas 

de Ianguetá e Boqueirão 

Diretamente 

Pesquisa  

Socioantropológica (PSA) 

Pescadores Artesanais X Cadeia 

Produtiva de P&G 

Conflito de uso do espelho d'água com 

embarcações de grande porte que 

circulam nas proximidades dos 

principais pesqueiros locais, sobretudo 

no entorno das ilhas de Ianguetá e 

Boqueirão 

Diretamente 

Pescadores Artesanais X Pescadores 

Artesanais 

Conflito por falta de estrutura para 

comercialização do pescado 
Não 

Escuta de Narrativas (EN) 

Pescadores Artesanais X Cadeia 

Produtiva de P&G 

Montaram o terminal sem consultar a 

gente 
Diretamente 

Pescadores Artesanais X Pescadores Disputa por espaço e peixes Indiretamente 
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Fase do Diagnóstico Categorias Conflitos Identificados 

Relaciona -se com os 

impactos da cadeia de 

P&G? 

Artesanais 
 O lugar onde se vende o peixe não 

tem espaço para todos 
Não 
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A análise do quadro de conflitos socioambientais de Paquetá permite identificar 

que o conflito entre os pescadores artesanais e a cadeia produtiva de P&G já 

estava identificado desde o MD, ou seja, trata-se de um conflito cujas 

consequências já foram tema de estudos e análises pregressas, possuindo um 

histórico consolidado.  

 

Com efeito, nas fases de PSA e EN foi possível identificar que este conflito é 

relativo principalmente à construção do Píer de Ianguetá, empreendimento que 

segundo os pescadores locais foi construído sem consulta à comunidade. Ao 

mesmo tempo, as instalações de apoio à cadeia produtiva de P&G 

colocalizadas a Paquetá promovem um significativo fluxo de embarcações de 

grande porte, que impacta a pesca artesanal principalmente no entorno das 

ilhas de Ianguetá e Boqueirão.  

 

Para além do conflito com a cadeia produtiva de P&G, também se observa em 

Paquetá dois importantes conflitos internos à categoria dos pescadores 

artesanais: um é relativo à falta de infraestrutura para comercialização do 

pescado, uma vez que o espaço disponível na praça Bom Jesus, onde ocorre o 

principal volume de vendas na Ilha de Paquetá, já vem sendo utilizado. Alguns 

pescadores locais requisitam a disponibilização de espaço no lado da Ponte, 

comunidade de Paquetá que possui perfil menos elitizado.  

 

Por sua vez, o conflito entre os próprios pescadores artesanais pela disputa 

dos melhores pesqueiros é relativo, segundo os sujeitos pesquisados, à perda 

de espaço no espelho d’água que é causada pelos impactos da cadeia 

produtiva de P&G e poluição global da Baía de Guanabara. Estes fatores 

reunidos provocam a diminuição dos estoques, segundo os participantes, e 

fazem os pescadores artesanais terem de disputar os pesqueiros 

remanescentes.  
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Encerrando a análise do quadro socioambiental desta comunidade, são 

listadas as potencialidades socioambientais identificadas através do 

diagnóstico. O Quadro 11  apresenta as potencialidades identificadas na 

comunidade por meio do diagnóstico. 

 

Quadro 11  – Paquetá – Potencialidades Socioambientais Identificadas no 

Diagnóstico 

Potencialidades Socioambientais  

Forte senso de pertencimento dos pescadores artesanais 

Alto índice de tradicionalidade (Festas de São Roque e São Pedro) 

Proteção ao Patrimônio Histórico e Natural (legislação municipal e IPHAN) 

Vocação turística 

Coleta de Lixo 3 vezes por dia 

 

A PSA permitiu identificar que, apesar do pequeno número de pescadores 

artesanais em atividade, estes apresentam alto grau de coesão social expresso 

em sua identidade, práticas e saber-fazeres relativos à pesca artesanal, o que 

demonstra seu alto grau de tradicionalidade. Adicionalmente, o senso de 

pertencimento à comunidade também é bastante pronunciado, com os 

pescadores referindo-se a si mesmos muitas vezes como “filhos da ilha”. 

 

A comunidade também apresenta forte vocação turística, uma vez que seu 

patrimônio histórico e natural é protegido por legislação municipal e do IPHAN. 

Observa-se em toda a Ilha de Paquetá grande concentração de hotéis, 

pousadas, restaurantes e bares, além dos equipamentos sociais de cultural e 

lazer, como a Casa das Artes, a Casa de José Bonifácio e o Parque Darke de 

Matos. Com efeito, ao longo da realização da PSA e das EN nesta 

comunidade, foi possível observar fluxo de turistas na localidade.  

 

Adicionalmente, durante as EN, os participantes relataram que a coleta de lixo 

em Paquetá “é a melhor do mundo”, pois acontece três vezes ao dia, 

atendendo à ilha toda. 
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5.1.2. Ilha do Governador (Bancários, Cocotá, Jequi á, Pitangueiras, Praia 

da Guanabara, Praia da Bica, Tubiacanga, Zumbi)  

 

As comunidades da Ilha do Governador foram definidas como comunidades 

amarelas no Macro Diagnóstico pela potencial resistência ao contato e indícios 

de ocorrência de violência urbana.  

 

Os trabalhos de campo nesta comunidade foram realizados entre 14 e 

20.01.2016, e resultaram na realização de 39 entrevistas, por meio das quais 

foi possível aprofundar o conhecimento sobre a realidade local. Já as Escutas 

de Narrativa foram realizadas nos dias 08.06.2016 e 13.07.2016, com a 

presença de 43 participantes.  

 

Destaca-se que, devido a problemas de relacionamento entre a diretoria da 

Colônia Z-10 e a Associação de Pescadores de Bancários, onde foram 

realizadas as duas primeiras oficinas na Ilha do Governador (como requisitado 

pelos pescadores locais), foi necessária a realização de uma oficina adicional, 

desta vez na comunidade de Jequiá, área de influência da Colônia Z-10. Tal 

oficina foi realizada no dia 17.10.2016, com a presença de 7 participantes. O 

Quadro 12  apresenta a síntese das atividades de diagnóstico realizadas nas 

comunidades da Ilha do Governador: 

 

Quadro 12  – Síntese das Atividades de Diagnóstico Realizadas na Ilha do 

Governador 

Atividade  Datas  Alcance  

Pesquisa Socioantropológica (PSA) 14 a 20.01.2016 39 entrevistados 

Escuta de Narrativas (EN) Bancários 08.06.2016 e 13.07.2016 43 participantes15 

Escuta de Narrativas (EN) Jequiá 17.10.2016 7 participantes 

 

                                                           

15
 Os participantes que participaram das duas oficinas são contabilizados apenas uma vez.  
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De acordo com as observações etnográficas realizadas nas comunidades da 

Ilha do Governador foi possível observar que todas se encontram em 

acentuado processo de degradação ambiental, especialmente as comunidades 

de Bancários e Tubiacanga. Em todas as comunidades observou-se ainda a 

presença de muitos traços de pertencimento e tradicionalidade na pesca 

artesanal. 

 

Em Jequiá observou-se uma relativa consistência e resiliência da 

tradicionalidade que perpassa o modo de vida associado com a pesca 

artesanal, sendo que esta tradicionalidade também está presente em 

Tubiacanga e Bancários, que possuem suas histórias vinculadas à cultura 

caiçara, mas com menor intensidade nos dias atuais. Tal situação pode estar 

relacionada com o fato de que estas comunidades estão mais expostas à 

degradação ambiental e apresentam maior concentração de indícios de 

vulnerabilidade social.  

 

Ainda na comunidade de Jequiá, foi possível observar, através da realização 

da Oficina de EN nesta localidade, que os pescadores locais apresentam 

impressões similares com relação à situação de vulnerabilidade socioambiental 

da Ilha do Governador como um todo, em comparação com os resultados que 

já haviam sido obtidos juntos aos pescadores artesanais que participaram das 

duas oficinas realizadas em Bancários. Nesse sentido, identificou-se também 

em Jequiá narrativas sobre a poluição da Baía de Guanabara relativa à falta de 

políticas de saneamento básico e também situação de conflito com a cadeia de 

P&G. Tais resultados são melhor discutidos no 4º Relatório Parcial de Escuta 

de Narrativas. 

 

Tubiacanga, por sua vez, está consideravelmente próxima do Aeroporto 

Internacional do Rio de Janeiro, enquanto em Bancários foi constatada a 

proximidade com relação a uma rede de dutos que serve à REDUC, além da 

presença do estaleiro da EISA. No entanto, os sujeitos pesquisados 

demonstraram sua disposição em manterem-se coesos em torno do modo de 
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vida associado com a pesca artesanal, o que explica a alta tradicionalidade 

destas comunidades mesmo no contexto de maior degradação ambiental. 

 

Com relação aos dados levantados sobre as comunidades, o Quadro 13  

apresenta a matriz de problemas socioambientais  identificados na Ilha do 

Governador ao longo do diagnóstico. 
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Quadro 13 – llha do Governador - Problemas Socioambientais Identificados no Diagnóstico 

Fase do Diagnóstico Categoria Problemas Identificados 

Relaciona -se com os 

impactos da cadeia de 

P&G? 

Macro Diagnóstico (MD) 

Uso e ocupação do solo 
Processos de ocupação irregular e 

especulação imobiliária 
Não 

Violência urbana 

Vulnerabilidade em relação à 

segurança / Áreas dominadas pelo 

crime organizado 

Não 

Falta/Deficiência de saneamento 

básico 

Esgoto doméstico despejado 

diretamente na Baía de Guanabara 

sem tratamento / Coleta de lixo é 

ineficiente 

Não 

Impactos da cadeia produtiva de P&G 

Impacto dos terminais e estruturas 

instalados / Proximidade com a Reduc 

/ Impactos do vazamento de 2000 

Diretamente 

Pesquisa Socioantropológica (PSA) 

Uso e ocupação do solo  

Comunidades em área de favelas, com 

indícios de ocorrência de prostituição e 

consumo de entorpecentes 

Não 

Falta/Deficiência de saneamento 

básico 
Falta de saneamento básico Não 

Falta de apoio (Políticas Públicas) 

/Infraestrutura para exercício da 

A falta de estrutura de atracação foi 

observada em Bancários, Tubiacanga, 
Não 
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Fase do Diagnóstico Categoria Problemas Identificados 

Relaciona -se com os 

impactos da cadeia de 

P&G? 

atividade Cocotá, Jequiá e Praia da Guanabara. 

Somente Jequiá possui infraestrutura 

para comercialização do pescado. Em 

Bancários existe um frigorífico de uso 

particular do atravessador local.  

Violência urbana 

Relatos de ocorrência de máfia dos 

transportes em Tubiacanga, ocorrência 

de venda de entorpecentes em 

Bancários 

Não 

/Aumento dos custos materiais e 

Subjetivos de produção na pesca 

artesanal 

Redução dos estoques / aumento dos 

custos com material  
Indiretamente 

 Escuta de Narrativas (EN) 

Falta de Apoio (Políticas Públicas) 

/Infraestrutura para exercício da 

atividade 

O pescador artesanal é esquecido / O 

governo não dá apoio / Falta de apoio 

para cultura e lazer na comunidade, 

curso de navegação / Fim do Baía 

Limpa 

Não 

Problemas com RGP/Seguro-defeso 

Regularização do documento (RGP) / 

Alto custo para regularizar / Criam 

empecilho para a regularização do 

Não 
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Fase do Diagnóstico Categoria Problemas Identificados 

Relaciona -se com os 

impactos da cadeia de 

P&G? 

pescador / Falta de informação 

Carência de organização social dos 

pescadores 

Falta organização / Falta de um 

representante para a comunidade / 

Pescadores são desunidos e não 

participam 

Não 

Assoreamento Dragagem / Assoreamento dos rios Não 

Poluição dos corpos d'água Causada 

por lixo doméstico e Falta de 

saneamento básico 

Poluição / Esgoto / Muito lixo / O 

pescador já está limpando a B.G. 

mesmo sem ganhar nada por isso/ 

Chorume / Esgoto doméstico / Lixo, 

saco plástico boiando, sofá e colchão / 

O povo é um dos maiores poluidores / 

Lixo que vem da cabeceira dos rios 

chega à Baía de Guanabara / Chorume 

do lixão de Gramacho / CEDAE é uma 

das maiores poluidoras 

Não 
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Fase do Diagnóstico Categoria Problemas Identificados 

Relaciona -se com os 

impactos da cadeia de 

P&G? 

Poluição industrial 

Despejo industrial na água / As 

indústrias só se conscientizaram no fim 

da década de 1980 

Não 

Falta de apoio (Políticas Públicas) 

/Infraestrutura para exercício da 

atividade 

A venda está difícil / Falta recurso para 

a venda  
Não 

Aumento dos custos materiais e 

Subjetivos de produção na pesca 

artesanal 

Diminuiu muito a quantidade de Peixes 

/ Não vai mais existir pescador 

artesanal  

Indiretamente 

Desmatamento Desmatamento do mangue Não 

Falta de apoio (Políticas Públicas) 

/Infraestrutura para exercício da 

atividade 

Falta de Píer / Atracação e 

manutenção das embarcações  
Não 

Impactos da cadeia produtiva de P&G 

Terminais da Petrobras provocam 

perda de espaço e projetam luz que 

interfere na pesca 

Diretamente 

Problemas de saúde relacionados ao 

exercício da atividade 

Saúde do pescador (o pescador pega 

hepatite na água da Baía de 

Guanabara) 

Não 
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A análise dos problemas identificados na fase de MD permite observar que as 

comunidades da Ilha do Governador são caracterizadas por problemas típicos 

do crescimento urbano desordenado, como a concentração de aglomerados 

subnormais, falta de infraestrutura de saneamento básico e ocorrência de 

violência urbana.  

 

Ainda na fase de MD foi possível identificar problemas diretamente 

relacionados com os impactos da cadeia produtiva de P&G e, especificamente, 

da Petrobras, tendo em vista a proximidade destas comunidades em relação à 

REDUC e aos efeitos do vazamento de 2000. Além disso, estas comunidades 

se inserem em uma área da Baía de Guanabara altamente utilizada pela 

cadeia produtiva de P&G, com uma profusão de instalações como terminais e 

estaleiros, com diferentes usos e promotoras de grande fluxo de embarcações 

de grande porte.  

 

Já durante a PSA, de maneira similar ao que ocorre em Paquetá, foi observado 

que os pescadores artesanais atribuem a redução dos estoques de pescado 

aos impactos da cadeia produtiva de P&G. É recorrente entre os pescadores 

artesanais destas comunidades a fala “depois de 2000, diminuiu muito [o 

volume dos estoques]”. A relação é considerada como indireta, pois os 

pescadores reconhecem a influência de outros fatores nesta situação, como a 

poluição que compromete a qualidade ambiental da Baía de Guanabara. 

 

Ao longo da PSA também foi possível identificar que as comunidades da Ilha 

do Governador carecem agudamente de infraestrutura para o exercício da 

pesca artesanal. A falta de estrutura de atracação foi observada em Bancários, 

Tubiacanga, Cocotá, Jequiá e Praia da Guanabara. Somente Jequiá possui 

infraestrutura para comercialização do pescado, a peixaria comunitária Donides 

Coutinho. Em Bancários existe um frigorífico de uso particular do atravessador 

local. 
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A questão da falta de infraestrutura para exercício da atividade reapareceu na 

fase de EN com melhor detalhamento. Foi possível identificar que os 

participantes associam a falta de infraestrutura local com os problemas 

relativos à categoria Falta de Apoio à Atividade/Políticas Públicas/Projetos 

Sociais/Falta de Representação. Nesse sentido, é possível observar que os 

pescadores artesanais atribuem ao poder público a responsabilidade pelo 

fornecimento de equipamentos sociais para o exercício da pesca. Essa 

situação é agravada pela forte carência de organização dos pescadores locais, 

que não possuem nível organizativo e canais específicos para o 

encaminhamento de suas demandas. 

 

Nota-se que, apesar da existência da Associação de Bancários, em Bancários, 

e da Colônia de Pesca Z-10, em Jequiá, os pescadores não se sentem 

representados pelas organizações citadas, pois, segundo eles, estas não 

desenvolvem atividades que os beneficiem. 

 

Já entre os problemas diretamente relacionados aos impactos da cadeia 

produtiva de P&G citados na fase de EN foram citados os terminais da 

Petrobras, que “provocam perda de espaço e projetam luz que interfere na 

pesca”.  

 

Já os conflitos socioambientais identificados na Ilha do Governador ao longo do 

diagnóstico são apresentados no Quadro 14 . 
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Quadro 14  – Ilha do Governador – Conflitos Socioambientais Identificados no Diagnóstico 

Fase do Diagnóstico Categoria Conflitos Identificados 

Relaciona -se com os 

impactos da cadeia de 

P&G? 

Macro Diagnóstico (MD) 
Pescadores Artesanais X Cadeia 

Produtiva de P&G 

Pescadores artesanais e Petrobras, em 

decorrência do vazamento de 2000 
Diretamente 

Pesquisa Socioantropológica 

(PSA) 

Pescadores Artesanais X Cadeia 

Produtiva de P&G 

Pescadores artesanais e Petrobras, em 

decorrência do vazamento de 2000, os 

pescadores relatam que a Ilha do 

Governador foi um dos lugares mais 

afetados na Baía de Guanabara / Violência 

praticada por empresas de segurança 

privada nas instalações da indústria de P&G  

Diretamente 

Pescadores Artesanais X Pescadores 

Artesanais 

Pescadores X Colônia Z-10. Os pescadores 

artesanais da Ilha do Governador, 

sobretudo de Bancários, criticam muito a 

Colônia de Pesca pela sua falta de ações 

voltadas à categoria 

Não 

Escuta de Narrativas (EN) 

Pescadores Artesanais X Poder Público 
Restrição da área de pesca (Marinha) / 

Abuso de autoridade (Militar/Marinha) 
 Não 

Pescadores Artesanais X Cadeia 

Produtiva de P&G 

Pescadores X Petrobras / Violência 

praticada por empresas de segurança 
Diretamente 
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Fase do Diagnóstico Categoria Conflitos Identificados 

Relaciona -se com os 

impactos da cadeia de 

P&G? 

privada nas instalações da indústria de P&G 

/ A única empresa que repõe o material de 

pesca imediatamente é a GDK 

Pescadores Artesanais X Pescadores 

Artesanais 

Curral / Pesca predatória / Precisa 

aumentar a malha dos currais / Pesca das 

traineiras de outras comunidades / A 

Colônia precisa funcionar / O Ibama precisa 

fiscalizar as traineiras de arrasto / Precisa 

fiscalizar os currais  

 Não 
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A análise do Quadro 14  permite identificar que o conflito entre os pescadores 

artesanais da Ilha do Governador e a cadeia produtiva de P&G já é bem 

caracterizado em estudos acadêmicos e institucionais, sendo principalmente 

relativo à Petrobras, devido ao vazamento de 2000.  

 

Ao longo da PSA foi possível identificar adicionalmente que os pescadores 

artesanais locais sentem que a Ilha do Governador foi especialmente afetada 

pelo acidente, e são capazes de identificar pontos no espelho d’água onde o 

filme de óleo se concentrou após o acidente. 

 

No entanto, este conflito é agravado atualmente pelas sofríveis condições de 

convívio entre as instalações industriais da cadeia de P&G colocalizadas à Ilha 

do Governador e os pescadores artesanais. São frequentes os relatos, tanto na 

PSA como nas EN, sobre casos de uso de violência simbólica (ameaças) e 

armada contra os pescadores por parte de empresas de segurança privada que 

prestam apoio a esta cadeia.  

 

Na Oficina Híbrida, realizada em Jequiá, os participantes também relataram 

que “a única empresa [de P&G] que repõe o material de pesca imediatamente 

é a GDK”. Segundo os pescadores desta comunidade, a companhia citada 

possui uma política de reparação mais adequada à realidade da Baía de 

Guanabara, enquanto outras companhias, como a Petrobras, são consideradas 

como mais “burocráticas” na reposição de material de pesca danificado, sendo 

que em alguns casos “destroem e não querem nem saber”.  

 

Os pescadores artesanais locais, no entanto, não manifestam em seu discurso 

este conflito de forma maniqueísta, colocando-se como vítimas, mas admitem 

que, pela pressão da falta de espaço para a pesca e a redução dos estoques, 

ocasionalmente invadem as áreas de restrição, nas quais, segundo eles, se 

concentram alguns dos melhores pesqueiros. O uso de violência, apesar disso, 
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aumenta a ojeriza dos pescadores artesanais locais contra a cadeia de P&G 

como um todo. 

 

Outro importante conflito identificado na Ilha do Governador é interno à 

categoria dos pescadores artesanais e faz referência a modalidades de pesca 

consideradas predatórias pelos pescadores locais.  

 

Os pescadores artesanais da Ilha do Governador apresentam forte resistência 

à utilização de currais, considerada uma arte de pesca que “represa o peixe e 

não deixa descer pra Baía”. A referência é relativa aos currais utilizados em 

comunidades de Magé, mas possivelmente também de Duque de Caxias. Há 

resistência também contra a pesca industrial, praticadas ao largo por traineiras. 

Questionados sobre a origem de traineiras que praticam a pesca predatória, os 

pescadores locais costumam apontar para as comunidades de Niterói, no 

entanto, ao longo da PSA foi possível observar que o desembarque na praia de 

Zumbi, Ilha do Governador, caracteriza-se como desembarque industrial.  

 

Com efeito, ao longo das EN, foi possível observar que alguns dos 

participantes demonstraram receio em se manifestar sobre a pesca predatória 

das traineiras, indicando a possibilidade de que as queixas poderiam ser 

posteriormente delatadas aos armadores de pesca locais. 

 

Encerrando a análise, o Quadro 15  apresenta as potencialidades identificadas 

nas comunidades da Ilha do Governador através do diagnóstico. 

 

Quadro 15  – Ilha do Governador – Potencialidades Socioambientais 

Identificadas no Diagnóstico 

Potencialidades Socioambientais  

Potencial Turístico de algumas localidades, como Praia da Guanabara 

Tradicionalidade associada ao exercício da pesca artesanal, sobretudo em Jequiá e 
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Potencialidades Socioambientais  

Tubiacanga (identidade caiçara) 

APARU16 do Jequiá 

Forte senso de Pertencimento, especialmente em Tubiacanga 

 

As principais potencialidades identificadas entre as comunidades da Ilha do 

Governador são relativas ao potencial turístico de algumas localidades que 

possuem características cênicas e infraestrutura relativa, como a Praia da 

Guanabara.  

 

Já em Tubiacanga e Jequiá foram observadas menções à identidade caiçara, o 

que aponta para a tradicionalidade destes locais. Adicionalmente, a Área de 

Proteção Ambiental e Recuperação Urbana do Jequiá pode ser descrita como 

uma potencialidade, pois a unidade de conservação possui um Centro de 

Educação Ambiental que pode ser utilizado para eventuais projetos.  

 

5.2. Magé 

 

Os trabalhos de pesquisa de campo nas comunidades do município de Magé 

foram precedidos por algumas ações de articulação com atores sociais 

considerados de especial interesse para a facilitação deste trabalho. Algumas 

das ações de articulação também ocorreram paralelamente ao trabalho de 

pesquisa de campo, de acordo com as oportunidades e necessidades 

encontradas pela equipe técnica. 

 

No dia 27.10.2015, foi realizada ação de articulação com o Fórum da Agenda 

21 de Magé, juntamente à sua Coordenadora Sra. Dulce de Araújo.  

 

Também em Magé, importante ação de articulação foi realizada junto à 

Secretaria de Agricultura em Magé, na data de 29.10.2015, cujo assessor Sr. 

                                                           
16 Área de Proteção Ambiental e Recuperação Urbana do Jequiá. Decreto Municipal Nº 12.250.   
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Aderbal Rabelo Júnior forneceu importantes informações acerca das 

comunidades pesqueiras do município.  

 

A Colônia de Pesca Z-9 foi acionada no dia 11.12.2015, na sede desta colônia 

em Olaria, Núcleo Mauá. O presidente da colônia, Sr. Milton Mascarenhas 

apresentou forte resistência às ações da Petrobras na Baía de Guanabara e 

informou que os pescadores locais estavam desacreditados.  

 

Já na comunidade de Suruí, foi realizada reunião com a presidente da 

Associação dos Caranguejeiros e Amigos de Magé (ACAMM), Sra. Márcia 

Regina, no dia 18.11.2015.  

 

Em Magé também foi possível acompanhar uma assembleia extraordinária da 

AHOMAR, realizada no dia 14.12.2015, na Coroa de São Lourenço. O 

acompanhamento da assembleia foi permitido pela diretoria da AHOMAR, 

contatada antes da realização da mesma.  

 

5.2.1. Piedade  

 

Identificada como comunidade verde no Macro Diagnóstico, a realização da 

PSA em Piedade ocorreu nos dias 10, 11 e 13.11.2015, com a realização de 9 

entrevistas. Adicionalmente, um membro desta comunidade foi entrevistado no 

dia 18.01.2016 na ocasião de reunião realizada na sede da APA de Guapimirim 

com lideranças dos pescadores artesanais para apresentação do diagnóstico 

do PEA RIO - BG. Adicionalmente, Piedade foi escolhida para sediar as EN 

nucleadas com as comunidades de Canal/Barbuda, uma vez que estas não 

apresentaram perfil para receber as oficinas17. O Quadro 16  apresenta a 

síntese das atividades de diagnóstico realizadas em Piedade. 

 

 
                                                           
17 As comunidades apresentam restrições relativas à segurança devido à ocorrência de violência urbana, além de não 
disporem de locais adequados para o recebimento de eventos deste porte.  
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Quadro 16  - Síntese das Atividades de Diagnóstico Realizadas em Piedade 

Atividade  Datas  Alcance  

Pesquisa Socioantropológica 

(PSA) 
10, 11 e 13.11.2015 9 entrevistados 

Escuta de Narrativas (EN) 06.06.2016 e 11.07.2016  49 participantes18 

 

De acordo com as observações etnográficas realizadas no local, trata-se de 

comunidade pesqueira caracterizada principalmente pelo uso da arte do curral, 

à qual os pescadores locais se referem “como uma arte milenar”, que vem 

sendo utilizada no local desde a época da ocupação Tupi. Ao contrário do que 

é apontado pelos pescadores artesanais da Ilha do Governador, os pescadores 

de Piedade costumam descrever a arte do curral como sustentável, por sua 

boa convivência com o meio ambiente e por supostamente funcionar como “um 

berçário de peixes”. 

 

Apesar disso, devido à sua proximidade com relação à área de proteção 

ambiental de Guapimirim, existe um conflito socioambiental latente e muito 

marcado com o ICMBio, órgão ambiental responsável pela gestão da UC. É 

frequente no discurso dos pescadores locais referências às supostas iniciativas 

do “Ibama19” para “acabar com os currais”. Desta forma, deve-se destacar 

também a falta de informação dos pescadores locais sobre as diferentes 

atribuições do Ibama e do ICMBio, sendo este raramente lembrado ou citado 

pelos sujeitos pesquisados. Além disso, neste discurso também é frequente a 

falta de diálogo entre os representantes da APA Guapimirim e os pescadores, e 

a exclusão dos pescadores de projetos e cursos oferecidos pela instituição. 

Destaca-se que nos discursos os pescadores se referem nominalmente aos 

técnicos da APA, principalmente aos representantes do ICMBio que participam 

das reuniões do Conselho Gestor da APA e das atividades de educação 

ambiental. 
                                                           
18 São contabilizados os participantes do Núcleo Canal/Barbuda. Os participantes que participaram das duas oficinas 
são contabilizados apenas uma vez.  
19 Os pescadores locais com muita frequência se referem ao ICMBio como Ibama, em todos os momentos em que isto 
ocorreu os esclarecimentos relativos as atribuições de cada uma das instituições foi feito.  
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Com relação aos dados levantados sobre a comunidade, o Quadro 17  

apresenta a matriz de problemas socioambientais  identificados em Piedade 

ao longo do diagnóstico. 
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Quadro 17  – Piedade – Problemas Socioambientais Identificados no Diagnóstico 

Fase do Diagnóstico Categoria Problemas Identificados 

Relaciona -se com os 

impactos da cadeia de 

P&G? 

Macro Diagnóstico (MD) 

Falta de Apoio (Políticas Públicas) 

/Infraestrutura para Exercício da 

Atividade 

Inadequação da estrutura para 

desembarque pesqueiro. 
Não 

Pesquisa Socioantropológica (PSA) 

Falta de Apoio (Políticas Públicas) 

/Infraestrutura para Exercício da 

Atividade 

Carência de infraestrutura para o 

desembarque pesqueiro. O projeto do 

píer foi executado pela Prefeitura 

Municipal de Magé, sem atender às 

expectativas da população local. 

Não 

Falta/Deficiência de Saneamento 

Básico 

Falta de acesso a abastecimento de 

água e rede de esgoto. Os moradores 

da comunidade precisam comprar a 

água de fora.  

Não 

Aumento dos Custos Materiais e 

Subjetivos de Produção na Pesca 

Artesanal 

Antigamente tinha muito peixe, hoje é 

escasso 
Indiretamente 

Carência de Serviços e Equipamentos 

Públicos 

Apenas uma linha de ônibus atende à 

comunidade.  
Não 

Poluição Industrial Poluição química dos rios  
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Fase do Diagnóstico Categoria Problemas Identificados 

Relaciona -se com os 

impactos da cadeia de 

P&G? 

Carência de Organização Social dos 

Pescadores 
Os pescadores não são organizados.  Não 

Escutas de Narrativa (EN) 

Aumento dos Custos Materiais e 

Subjetivos de Produção na Pesca 

Artesanal 

O material de pesca é caro e não tem 

peixe para ajudar / Está faltando 

camarão e marisco / Tem que fazer 

bico  

Indiretamente 

Sobrefiscalização da Pesca Artesanal 

Falta de diálogo na fiscalização / O 

pescador é tratado como bandido / 

Tudo que acontece na Baía de 

Guanabara é culpa dos pescadores 

Não 

Falta de Apoio (Políticas Públicas) 

/Infraestrutura para Exercício da 

Atividade 

Quando não pode pescar de curral não 

tem para onde ir  
Não 

Assoreamento 

O manguezal está assoreado / 

assoreamento na foz do Canal Magé 

Mirim e do Roncador 

Não 

Poluição dos Corpos D'Água Causada 

por Lixo Doméstico e Falta de 

Saneamento Básico 

Poluição do canal / Poluição da água / 

Chorume 
Não 
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Fase do Diagnóstico Categoria Problemas Identificados 

Relaciona -se com os 

impactos da cadeia de 

P&G? 

Falta/Deficiência de Saneamento 

Básico 

Saneamento básico / Esgoto 

doméstico 
Não 

Carência de Serviços e Equipamentos 

sociais 
Falta espaço de lazer  Não 

Poluição Industrial 
Tem que fiscalizar as indústrias 

(referência à Essencis) 
Não 

Impactos da Cadeia Produtiva de P&G  

Óleo dos navios / Aumento do número 

de rebocadores / O barulho [dos 

navios] atrapalha a pesca / Perda de 

material [redes] 

Diretamente 
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A análise do quadro permite identificar que o único dado relativo a problema na 

comunidade de Piedade detectado na fase de MD é a carência de 

infraestrutura adequada para o desembarque pesqueiro.  

 

Com efeito, ao longo da PSA foi possível identificar juntos aos pescadores 

artesanais locais que o projeto do píer, atualmente existente na comunidade, 

foi executado pela Prefeitura Municipal de Magé com recursos doados pela 

Petrobras. O projeto original, no entanto, sofreu alterações, sendo que o 

resultado não foi bem avaliado pela população local. O equipamento consiste 

de uma estrutura híbrida para o desembarque pesqueiro e espaço para 

eventos, com um palco e quiosques de alvenaria para utilização como pontos 

de venda. No entanto, estas estruturas encontram-se abandonadas e sem uso. 

 

Os problemas relativos à Falta/Deficiência de Saneamento Básico também 

afetam esta comunidade. A água consumida na comunidade é adquirida de 

fora, pois não existe abastecimento no local. Da mesma maneira não existe 

rede de esgoto. Os entrevistados da PSA informaram que um morador da 

comunidade comercializa água para os demais moradores. 

 

O Aumento dos Custos Materiais e Subjetivos de Produção na Pesca Artesanal 

também foi expresso entre os pescadores artesanais desta comunidade ao 

longo da PSA por meio das queixas sobre a redução dos estoques de pescado. 

Tal redução, segundo os pescadores desta comunidade, é relativa à poluição 

“química” da Baía de Guanabara, que por sua vez é associada aos impactos da 

cadeia produtiva de P&G.  

 

Ao longo das EN esta associação foi esclarecida pelos participantes que 

relataram que os estoques mais afetados são camarões e mariscos, espécies 

que segundo os pescadores artesanais são afetadas pelo uso de um produto 

químico chamado de “desencrustante” em tubulações da indústria de P&G. A 
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relação é considerada como indireta, de forma geral, pois a comunidade de 

Piedade também é afetada por concentração de poluição oriunda de lixo 

doméstico e resíduos afluentes dos rios da região. 

 

Tanto os impactos da cadeia de produtiva de P&G como aqueles causados 

pela poluição da Baía de Guanabara provocam o aumento do período de 

trabalho dos pescadores, principal custo subjetivo associado à precariedade 

atual da atividade. Consequentemente, é reduzido o tempo para lazer e 

descanso. 

 

Com relação aos problemas diretamente relacionados com a cadeia produtiva 

de P&G, os seguintes problemas foram citados nas EN:  

 

- Óleo dos navios  

- Aumento do número de rebocadores  

- Barulho [dos navios] atrapalha a pesca  

- Perda de material [redes]. 

 

Os conflitos socioambientais identificados em Piedade são apresentados no 

Quadro 18 . 
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Quadro 18  – Piedade – Conflitos Socioambientais Identificados no Diagnóstico 

Fase do Diagnóstico Categorias Conflitos Identificados 

Relaciona -se com os 

impactos da cadeia de 

P&G? 

Macro Diagnóstico (MD) Não foram identificados conflitos na escala comunitária nesta fase do diagnóstico para Piedade.  

Pesquisa Socioantropológica (PSA) 

Pescadores Artesanais X Órgãos de 

Controle Ambiental 

Pescadores Artesanais x ICMBio, que 

segundo os pescadores "persegue os 

curraleiros" 

Não 

Pescadores Artesanais X Cadeia 

Produtiva de P&G  

Conflito entre os pescadores 

artesanais e a cadeia de produtiva de 

P&G pela redução nas áreas de pesca 

Diretamente 

Escuta de Narrativas (EN) 

Pescadores Artesanais X Cadeia 

Produtiva de P&G  
Muitas áreas de restrição à pesca Indiretamente 

Pescadores Artesanais X Órgãos de 

Controle Ambiental 

Conflito entre os pescadores 

artesanais e o ICMBio - "A fiscalização 

do Ibama é pesada" 

Não 

Pescadores Artesanais X 

Atravessadores 

A venda do pescado é difícil, temos 

que morrer na mão do atravessador  
Não 



 
 

 Programa de Educação Ambiental 
do Rio de Janeiro - Baía de 

Guanabara (PEA RIO - BG) 

Relatório Descritivo e Analítico 
do Diagnóstico Participativo 

Pág 
     87/203 

 

 

 
Coordenador 

 

 
Responsável Técnico 

 Revisão 00 
02/2017 

 

 

 

O principal conflito identificado nesta comunidade é relativo à fiscalização sobre 

a pesca artesanal. Os pescadores artesanais locais apresentam forte 

resistência às restrições à pesca impostas pelo órgão de controle ambiental da 

APA de Guapimirim, o ICMBio. No entanto, os pescadores locais 

demonstraram um alto nível de desinformação com relação às atribuições da 

gestão da UC, uma vez que se referem mais comumente ao Ibama. 

 

A fala “o pescador é tratado como bandido”  é bastante recorrente entre os 

pescadores desta comunidade. Os participantes também informaram que os 

critérios de fiscalização não são negociados com os pescadores artesanais, 

que detêm conhecimentos tradicionais sobre as espécies locais e sua 

reprodução. O sentimento geral com relação ao órgão de controle ambiental é 

de antipatia.  

 

Também foram realizadas denúncias sobre a truculência na fiscalização 

ambiental. Os pescadores artesanais locais relataram diversos casos 

envolvendo destruição de currais e materiais de pesca como redes, uso de 

força armada para ameaçar os pescadores e violência física. Um dos 

participantes afirmou: “Já levei até tapa na cara do Ibama. O cara chegou de 

fuzil. Ia me dar uma coronhada, eu estava vendendo caranguejo na feira. Já viu 

isso? Trabalhador, pai de família, e levei tapa na cara”. 

 

Os pescadores relataram que o “chefe da APA de Guapimirim” realiza a 

fiscalização com apoio de efetivos armados da Polícia Militar. 

 

Já o conflito com a cadeia produtiva de P&G possui relação indireta, porque as 

referências às áreas de restrição de pesca não são apenas relativas às 

instalações desta indústria, mas também àquelas impostas pela APA de 

Guapimirim. 
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Encerrando a análise, o Quadro 19  apresenta as potencialidades 

socioambientais identificadas na comunidade de Piedade ao longo do 

diagnóstico: 

 

Quadro 19 -  Piedade – Potencialidades Socioambientais Identificadas no 

Diagnóstico 

Potencialidades Socioambientais  

Potencial turístico, Piedade é considerada uma das praias mais bonitas de Magé 

Patrimônio histórico (Poço Bento) 

Presença de identidade caiçara 

Pescadores manifestam muito orgulho em relação à profissão 

 

De acordo com os dados levantados no MD, a praia de Piedade é considerada 

uma das mais bonitas do município de Magé. Questionados a respeito, os 

pescadores artesanais locais corroboram a avaliação. A comunidade também 

dispõe de patrimônio histórico (Poço Bento).  

 

As demais potencialidades identificadas são relativas à identidade cultural 

local, com referências à cultura caiçara e também ao orgulho relativo ao 

exercício da pesca artesanal entre os pescadores locais.  

 

5.2.2. Núcleo Canal/Barbuda 

 

A realização da PSA nas comunidades ocorreu nos dias 12 e 16.11.2015, com 

a realização de 5 entrevistas na Barbuda e 7 no Canal. Deve-se destacar que, 

ao longo do MD, a comunidade do Canal não foi identificada como ponto de 

desembarque pesqueiro de referência em Magé. No entanto, após o início da 

PSA, a comunidade contígua à Barbuda, foi devidamente incorporada ao 

levantamento de dados, uma vez que apresentou concentração do sujeito 

prioritário do PEA RIO BG20. Já a comunidade da Barbuda foi Identificada como 

                                                           
20 A comunidade foi identificada por meio de ação de articulação descrita no relato da Reunião 6, item 7.1 do 1º 
Relatório Parcial da Pesquisa de Campo e Comunicação (P.23). O Sr. Aderbal Rabelo Júnior é pescador e Assessor da 
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comunidade verde no Macro Diagnóstico. Os pescadores artesanais destas 

comunidades foram mobilizados e incorporados às oficinas de EN realizadas 

na comunidade de Piedade, nos dias 06.06.2016 e 11.07.2016.  

 

O Quadro 20  apresenta a síntese das atividades de diagnóstico realizadas no 

Núcleo Canal/Barbuda. 

 

Quadro 20  – Síntese das Atividades de Diagnóstico no Núcleo Canal/Barbuda 

Atividade  Datas  Alcance  

Pesquisa Socioantropológica 

(PSA) 
16.11.2015 12 entrevistados 

Escuta de Narrativas (EN) 06.06.2016 e 11.07.2016  49 participantes21 

 

As comunidades do Núcleo Canal/Barbuda são comunidades contíguas no 

município de Magé caracterizadas pela especialização na coleta do 

Caranguejo, na Barbuda, e na pesca do Camarão, no Canal. No entanto, os 

pescadores locais alternam-se, de modo geral, entre as duas modalidades da 

pesca artesanal.  

 

Localizadas no bairro da Barbuda, estas comunidades ribeirinhas localizam-se 

em margens opostas do Canal Magé Mirim, e são bastante similares em seu 

perfil socioeconômico e de vulnerabilidade socioambiental. Apesar disso, os 

pescadores locais demonstram forte senso de pertencimento. De acordo com 

as observações etnográficas e as entrevistas realizadas nas comunidades, o 

principal problema socioambiental é o estado de degradação do Canal Magé 

Mirim, com vários pontos de assoreamento.  

 

                                                                                                                                                                          

Pesca na Secretaria de Agricultura do município de Magé. Posteriormente, os moradores e pescadores da Barbuda, 
que se mostraram altamente mobilizados para a PSA, indicaram a importância de levar a pesquisa para a comunidade 
do Canal. 
21 Os pescadores artesanais do Núcleo Canal/Barbuda foram incorporados às EN realizadas na comunidade de 
Piedade. Os participantes que participaram das duas oficinas são contabilizados apenas uma vez.  
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O Quadro 21  traz os problemas socioambientais identificados no Núcleo 

Canal/Barbuda. 



 
 

 Programa de Educação Ambiental 
do Rio de Janeiro - Baía de 

Guanabara (PEA RIO - BG) 

Relatório Descritivo e Analítico 
do Diagnóstico Participativo 

Pág 
     91/203 

 

 

 
Coordenador 

 

 
Responsável Técnico 

 Revisão 00 
02/2017 

 

 

 

Quadro 21 – Núcleo Canal/Barbuda – Problemas Socioambientais Identificados no Diagnóstico 

Fase do Diagnóstico Categoria Problemas Identificados 

Relaciona -se com os 

impactos da cadeia de 

P&G? 

Macro Diagnóstico (MD) Não foram identificados dados ao nível comunitário para Canal e Barbuda nesta fase do diagnóstico. 

Pesquisa Socioantropológica (PSA) 

Falta de apoio (Políticas Públicas) 

/Infraestrutura para exercício da 

atividade 

Inexistência de infraestrutura para o 

desembarque pesqueiro. 
Não 

Violência urbana  

Proibição por parte do crime 

organizado das Festas do Camarão e 

do Caranguejo.  

Não 

Carência de serviços e Equipamentos 

sociais 

Falta de espaço de lazer, escolas, 

postos de saúde / Falta de 

pavimentação / Deficiência na coleta 

de lixo   

  

Falta/Deficiência de saneamento 

básico 

Falta de acesso a abastecimento de 

água e rede de esgoto.  
Não 

Assoreamento 

Assoreamento do Canal Magé-Mirim, 

em determinados pontos a água 

concentra apenas uma lâmina em cima 

do fundo lamacento.  

Não 
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Fase do Diagnóstico Categoria Problemas Identificados 

Relaciona -se com os 

impactos da cadeia de 

P&G? 

Poluição dos corpos d'água Causada 

por lixo doméstico e Falta de 

saneamento básico 

Lançamento de esgoto in natura no 

Canal Magé Mirim  
Não 

Poluição industrial 

Relatos sobre o lançamento de 

resíduos químicos nos cursos d'água 

locais 

 

Escutas de Narrativa (EN) 

Aumento dos custos materiais e 

Subjetivos de produção na pesca 

artesanal 

 Tem que fazer bico / Quando não 

pode pescar de curral não tem para 

onde ir / Está faltando camarão e 

marisco / O material de pesca é caro e 

não tem peixe para ajudar  

Indiretamente 

Sobrefiscalização da pesca artesanal 

Falta de diálogo na fiscalização / O 

pescador é tratado como bandido / 

Tudo que acontece na Baía de 

Guanabara é culpa dos pescadores 

Não 

Assoreamento 

O manguezal está assoreado / 

Assoreamento na foz do Canal Magé 

Mirim e do Roncador 

Não 

Poluição dos corpos d'água Causada 

por lixo doméstico e Falta de 

Poluição do canal / Poluição da água / 

Chorume 
Não 
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Fase do Diagnóstico Categoria Problemas Identificados 

Relaciona -se com os 

impactos da cadeia de 

P&G? 

saneamento básico 

Falta/Deficiência de saneamento 

básico 

Saneamento básico / Esgoto 

doméstico 
Não 

Carência de serviços e Equipamentos 

sociais 
Falta espaço de lazer  Não 

Poluição industrial 
Tem que fiscalizar as indústrias 

(referência à Essencis) 
Não 

Impactos da cadeia produtiva de P&G  

Óleo dos navios / Aumento do número 

de rebocadores / O barulho [dos 

navios] atrapalha a pesca / Perda de 

material [redes] 

Diretamente 
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A análise do quadro permite identificar que as comunidades do núcleo 

Canal/Barbuda são caracterizadas pela concentração de indicadores de 

vulnerabilidade social e ambiental. A carência de serviços de saneamento 

básico, em conjunto com a carência de equipamentos sociais de educação, 

saúde e lazer, aliadas à grave situação de degradação ambiental do Canal 

Magé Mirim comprometem severamente o índice de qualidade de vida da 

população local.  

 

Ao longo da realização da PSA foi possível observar que o exercício da pesca 

artesanal está gravemente ameaçado nestas comunidades, por fatores de 

diversas origens. 

 

Com relação à Falta/Deficiência de Infraestrutura para Exercício da Atividade, 

observa-se a completa ausência de estruturas de atracação de embarcações 

nas duas localidades. Os caícos costumam ficar atracados em áreas 

assoreadas do Magé Mirim, expostos ao tempo. O mesmo acontece com as 

redes e outros petrechos de pesca.  

 

Já nos fatores da qualidade ambiental, observa-se o avançado processo de 

assoreamento do Canal Magé Mirim, em conjunto com o lançamento de 

efluentes de esgoto in natura no mesmo corpo d’água, além de denúncias, por 

partes dos pescadores artesanais, de poluição industrial. Os pescadores 

artesanais de Canal/Barbuda, a exemplo dos de Piedade, costumam se referir 

ao suposto lançamento de rejeitos industriais da Essencis22, nos corpos d’água 

locais.  

 

Com relação ao assoreamento, os pescadores artesanais locais relataram que 

em dias de maré baixa a água concentra apenas uma fina lâmina sobre o fundo 

                                                           
22 Segundo o site da companhia, a unidade Magé trata-se da “maior e mais importante unidade de blendagem de 
resíduos para coprocessamento na América Latina, com uma área total de 40 mil m²”. A unidade presta serviços de 
coprocessamento, tratamento e valorização de lamas de perfuração e manufatura reversa.  
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de lama do canal. Um dos entrevistados na PSA manifestou a suspeita de que 

“o estado não quer dragar [o Canal Magé Mirim] porque a Petrobras quer fazer 

alguma coisa aí”.  

 

A situação da pesca artesanal é agravada ainda por problemas relativos à 

Violência Urbana, uma vez que traficantes de droga vêm proibindo a realização 

das tradicionais festas do Camarão e do Caranguejo nas comunidades. 

 

Os resultados relativos à fase de EN são os mesmos identificados e descritos 

para a comunidade de Piedade, uma vez que os pescadores de Canal/Barbuda 

foram incorporados a estas oficinas. No entanto, deve-se destacar que os 

pescadores deste núcleo deram grande ênfase à questão do assoreamento do 

Canal Magé Mirim, considerado por eles o principal entrave ao exercício da 

pesca. 

 

O Quadro 22  traz os conflitos socioambientais identificados no Núcleo 

Canal/Barbuda ao longo do diagnóstico. 
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Quadro 22  – Núcleo Canal/Barbuda – Conflitos Socioambientais Identificados no Diagnóstico 

Fase do Diagnóstico Categoria Conflitos Identificados 

Relaciona -se com os 

impactos da cadeia de 

P&G? 

Macro Diagnóstico (MD) Não foram identificados conflitos na escala comunitária nesta fase do diagnóstico para Piedade.  

Pesquisa Socioantropológica (PSA) 

Pescadores artesanais X 

Atravessadores 

No núcleo Canal/Barbuda os 

pescadores relataram sobre o uso de 

violência simbólica por parte dos 

atravessadores (chamados 

“pombeiros”) locais.  

Não 

Pescadores artesanais X Órgãos de 

controle ambiental 

Relatos sobre abuso de autoridade na 

fiscalização ambiental.  
Não 

Escuta de Narrativas (EN) 

Pescadores artesanais X Cadeia 

produtiva de P&G 
Muitas áreas de restrição à pesca Indiretamente 

Pescadores artesanais X Órgãos de 

controle ambiental 

Conflito entre os pescadores 

artesanais e o ICMBio - "A fiscalização 

do Ibama é pesada" 

Não 

Pescadores artesanais X 

Atravessadores 

A venda do pescado é difícil, temos 

que morrer na mão do atravessador 
Não 
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O principal conflito socioambiental identificado nas comunidades do Núcleo 

Canal/Barbuda é referente às tensões na relação entre pescadores artesanais 

e os atravessadores locais. Com efeito, ao longo da PSA, foram colhidos 

relatos sobre o exercício de violência simbólica (ameaça) por parte dos 

“pombeiros” (como são chamados os atravessadores locais) contra os 

pescadores artesanais quando estes tentam realizar a venda do pescado 

independentemente. A situação é agravada pelo fato de que existem indícios 

de controle do território por grupos do crime organizado, por exemplo, a 

proibição da realização das Festas do Caranguejo e do Camarão.  

 

O conjunto destes fatores afeta num grau elevado o pessimismo na percepção 

ambiental dos sujeitos pesquisados nestas comunidades, nesse sentido, a 

identificação de potencialidades no Núcleo Canal/Barbuda é dificultada pelo 

estado geral de degradação ambiental e vulnerabilidade social locais, que 

apontam para a situação de pobreza destes pescadores. No entanto, estes 

sujeitos ainda manifestam a tradicionalidade no exercício de sua atividade, 

manifesto em sua capacidade de confecção de embarcações típicas da pesca 

artesanal, os caícos.  

 

Quadro 23  – Núcleo Canal/Barbuda – Potencialidades Socioambientais 

Identificadas no Diagnóstico 

Potencialidades Socioambientais  

Tradicionalidade (Pescadores da Barbuda sabem confeccionar as próprias embarcações) 

 

Na comunidade da Barbuda foi possível identificar que os pescadores locais 

ainda detêm este saber, indicativo de tradicionalidade que não é frequente nas 

demais comunidades pesquisadas. 

 

5.2.3. Suruí 

 

A comunidade de Suruí foi incorporada ao diagnóstico após o início da PSA, 

uma vez que não havia sido identificada na fase de MD. A comunidade foi 
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identificada por meio de ação de articulação realizada ao longo dos trabalhos 

de pesquisa de campo em Magé23. Importante comunidade pesqueira deste 

município, Suruí apresentou grande concentração do sujeito prioritário do PEA 

RIO – BG, tendo se apresentado como a localidade com o maior número de 

participantes na fase de EN.  

 

A PSA nesta comunidade foi realizada nos dias 16 e 18.11.2015, com um total 

de seis entrevistados. Já as oficinas de EN foram realizadas em 07.06.2016 e 

14.07.2016, com um total de 99 participantes. Destaca-se que os pescadores 

artesanais das comunidades do Núcleo Mauá foram mobilizados e 

incorporados à oficina 1 realizada em Suruí. Já a segunda oficina envolvendo 

as comunidades nucleadas de Suruí e Mauá foram realizadas na Coroa de São 

Lourenço, no Núcleo Mauá, com vistas à democratização do acesso às EN 

para os pescadores dos dois agrupamentos de comunidades. O Quadro 24  

apresenta a síntese das atividades de diagnóstico realizadas em Suruí. 

 

Quadro 24  – Síntese das Atividades de Diagnóstico Realizadas em Suruí 

Atividade  Datas  Alcance  

Pesquisa Socioantropológica (PSA) 16 e 18.11.2015 6 Entrevistados 

Escuta de Narrativas (EN) 07.06.2016 e 14.07.2016 99 Participantes24 

 

De acordo com as observações etnográficas realizadas no local, a comunidade 

de Suruí é uma importante comunidade pesqueira ribeirinha de Magé. Em 

comparação com as demais comunidades pesqueiras do município, observa-se 

em Suruí uma melhor disponibilidade de infraestrutura para desembarque da 

produção pesqueira artesanal. A localidade dispõe de um ponto de 

desembarque conhecido como portinho, com um píer de atracação. Neste local 

existe também um frigorífico.  
                                                           
23 Ação descrita no relato da Reunião 6, item 7.1 do 1º Relatório Parcial da Pesquisa de Campo e Comunicação (P.23). 
O Sr. Aderbal Rabelo Júnior é pescador e Assessor da Pesca na Secretaria de Agricultura do município de Magé. 
24 Os participantes do Núcleo Mauá foram incorporados à oficina 1 realizada em Suruí, já na oficina 2,os participantes 
de Suruí foram incorporados à oficina realizada em Coroa de São Lourenço, Mauá. Os participantes que atenderam às 
duas oficinas são contabilizados apenas uma vez.  
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No entanto, tal localidade encontra-se instalada na residência do atravessador 

local, ou seja, dentro de uma propriedade privada. Apesar disso, a relação 

entre os pescadores e este atravessador não parece ser de conflito, uma vez 

que o atravessador já realizou a pesca artesanal e é morador da comunidade. 

Deve-se destacar que, ao longo da PSA, foi possível identificar que o mesmo 

atravessador realiza a comercialização do pescado também dos pescadores do 

Núcleo Mauá, sobretudo na Coroa de São Lourenço.  

 

Adicionalmente, a comunidade de Suruí é caracterizada por dispor de amplas 

áreas de mangue, ocupadas irregularmente em alguns pontos por residências 

de baixo padrão. Normalmente, estas áreas são os locais de residência dos 

catadores e catadoras de caranguejo, que se concentram em grande número 

nesta comunidade. A comunidade dispõe de alguns equipamentos de 

educação, segurança pública, além de uma estação da Supervia de trem 

metropolitano. 

 

Apesar disso, existe carência de pavimentação em boa parte das vias, além de 

problemas relativos ao saneamento básico. O Quadro 25  apresenta os 

problemas socioambientais identificados em Suruí ao longo do diagnóstico. 
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Quadro 25  – Suruí – Problemas Socioambientais Identificados no Diagnóstico 

Fase do Diagnóstico Categoria Problemas Identificados 

Relaciona -se com os 

impactos da cadeia de 

P&G? 

Macro Diagnóstico (MD)  Não foram identificados problemas na escala comunitária para Suruí nesta fase do diagnóstico. 

Pesquisa Socioantropológica (PSA) 

Carência de serviços e Equipamentos 

públicos 

Falta de pavimentação em algumas 

vias  
Não 

Falta de apoio (Políticas Públicas) 

/Infraestrutura para exercício da 

atividade 

Desembarque pesqueiro localiza-se 

dentro de propriedade privada 

(residência do atravessador local) / 

Falta de diálogo com o poder público 

Não 

Uso e ocupação do solo 
Ocupação residencial em áreas de 

mangue 
Não 

Falta/Deficiência de saneamento 

básico 

Lançamento de esgoto no Rio Suruí e 

falta D'Água 
Não 

Aumento dos custos materiais e 

Subjetivos de produção na pesca 

artesanal 

Redução dos estoques de pescado / 

Preocupações fitossanitárias com o 

pescado / Aumento dos custos de 

material (óleo, redes) 

Indiretamente 

Poluição industrial 
Lançamento de resíduos industriais 

nos rios locais (referência à Essencis) 
Não 

Problemas RGP/Seguro-Defeso Dificuldade para conseguir o RGP Não 

Desmatamento Desmatamento em áreas de várzea  Não 
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Fase do Diagnóstico Categoria Problemas Identificados 

Relaciona -se com os 

impactos da cadeia de 

P&G? 

Escuta de Narrativas (EN) 

Uso e ocupação do solo Ocupação das margens dos rios  Não 

Problemas RGP/Seguro-Defeso 

O RGP custa muito caro e demora a 

chegar / Corte de uma parcela do 

defeso / A proibição da coleta do 

caranguejo acontece antes do 

pagamento do defeso  

Não 

Desmatamento 
Desmatamento / Redução do mangue / 

Desmatamento do manguezal 
Não 

Carência de serviços e Equipamentos 

públicos 

Falta área de lazer, saúde e educação 

/ Falta de um centro social para os 

pescadores 

Não 

Falta/Deficiência de saneamento 

básico 

Não tem tratamento de esgoto / Água 

de poço artesiano / Falta esgoto e 

água / Lixo caseiro 

Não 

Impactos da Cadeia Produtiva de P&G 

Navios, óleo e barulho / Invasão do 

espaço da pesca / As lanchas das 

instalações de P&G cortam as redes 

dos pescadores / Falta respeito no 

tráfego de embarcações / 

Luminosidade das embarcações / Uso 

Diretamente 
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Fase do Diagnóstico Categoria Problemas Identificados 

Relaciona -se com os 

impactos da cadeia de 

P&G? 

de força armada contra os pescadores 

Assoreamento Dragagem do rio Suruí Não 

Aumento dos Custos Materiais e 

Subjetivos de Produção na Pesca 

Artesanal 

Preço baixo do caranguejo  Indiretamente 
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Uma vez que Suruí não havia sido identificada no MD, não foram identificados 

dados secundários sobre esta comunidade nesta fase do diagnóstico. 

 

Já na PSA foi possível identificar que os principais problemas socioambientais 

de Suruí são relativos à ocupação residencial em área de manguezal, a falta de 

pavimentação em algumas vias, o lançamento de esgoto no rio Suruí e a falta 

de abastecimento de água em algumas localidades. Estes problemas são 

relativos à Carência de Serviços e Equipamentos Públicos e às formas de Uso 

e Ocupação do Solo. 

 

No que se refere especificamente à pesca artesanal, foi possível identificar 

que, apesar da boa relação com o atravessador local, o fato de o desembarque 

pesqueiro estar localizado em sua residência atrapalha a comercialização do 

pescado no caso de alguns pescadores que não dispõe de boas relações com 

este atravessador. Ou seja, existe relativa carência de infraestrutura para 

exercício da atividade.  

 

Os pescadores artesanais locais, e, sobretudo os catadores e catadoras de 

caranguejo, também se queixaram sobre as dificuldades para obter o RGP. 

Este problema foi um dos principais pontos de debate durante as EN. Também 

foram mencionadas dificuldades para obtenção de documentação das 

embarcações junto à Marinha.  

 

Já em relação ao Aumento dos Custos Materiais e Subjetivos de Produção na 

Pesca Artesanal, foram citados problemas relativos à contaminação 

fitossanitária do pescado com resíduos da cadeia de P&G, como óleo 

superficial, a redução dos estoques de pescado e a danificação de redes 

também com óleo. Apesar disso, os pescadores artesanais locais reconhecem 

que a situação de degradação do rio Suruí é relativa também à falta de 

políticas públicas no setor de saneamento básico, além da conduta inadequada 

de alguns moradores do local que jogam lixo doméstico neste corpo d’água.  
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Novamente, destaca-se que a redução dos estoques e a danificação de redes 

faz com que os pescadores artesanais desta comunidade, a exemplo das 

demais comunidades pesquisadas, tenham de dedicar mais tempo às 

atividades de produção da pesca artesanal, o que reduz consideravelmente 

seu tempo para descanso e lazer. Este é o principal custo subjetivo alterado 

pelos impactos sobre a pesca artesanal. 

 

De forma similar ao que foi registrado em Piedade e Canal/Barbuda, os 

pescadores artesanais de Suruí citaram a poluição industrial supostamente 

promovida pela Essencis, com o lançamento de resíduos químicos nos rios 

locais.  

 

Tendo em vista se tratar de comunidade ribeirinha, um dos problemas 

apontados também foi o desmatamento promovido em áreas de mata ciliar e a 

ocupação em margens de rio.  

 

Já nas EN, realizadas em conjunto com os pescadores artesanais das 

comunidades do Núcleo Mauá, as principais categorias de problemas 

socioambientais foram relativas a Problemas Burocráticos com RGP e Seguro-

Defeso e aos Impactos da Cadeia Produtiva de P&G. 

 

As dificuldades relativas ao acesso ao RGP são descritas principalmente 

através da distância com relação ao ponto de cadastramento, que é a SEAP, 

no Rio de Janeiro, aos custos relativos para ingresso no registro (inclusive a 

perda nos dias de trabalho) e a falta de informação sobre a documentação 

necessária para dar entrada no documento. Além disso, os participantes das 

EN relataram que os servidores do órgão deliberadamente dificultam o 

processo dando encaminhamentos errados às requisições e deixando de 

fornecer informações.  
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No que se refere ao seguro-defeso, os problemas citados foram o corte de uma 

parcela do benefício (que caiu de 6 para 5 parcelas) e o fato de que o primeiro 

pagamento só é realizado após a proibição da coleta, o que compromete a 

renda familiar dos catadores e catadoras de caranguejo no período inicial da 

interdição. Tendo em vista a baixa rentabilidade da atividade, citada pelos 

participantes, estes trabalhadores não possuem capacidade de planejamento 

financeiro para o período de início do defeso do caranguejo.  

 

Já com relação aos impactos causados pela cadeia de P&G, que possuem 

relação direta com os problemas citados, os participantes informaram 

principalmente sobre a “falta de respeito no tráfego de embarcações”, citando 

casos de “atropelamento” no espelho d’água e a destruição de redes de 

espera. Também foram citadas a “invasão de áreas de pesca” por parte de 

embarcações de grande porte que prestam apoio à cadeia de P&G, a produção 

de luminosidade dos navios que atrapalha a pescaria e o “uso de força armada” 

contra os pescadores por parte de empresas de segurança privada que 

prestam serviços às instalações de P&G. Os conflitos identificados em Suruí 

são identificados no Quadro 26 . 
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Quadro 26  – Suruí – Conflitos Socioambientais Identificados no Diagnóstico 

Fase do Diagnóstico Categoria Conflitos Identificados 

Relaciona -se com os 

impactos da cadeia de 

P&G? 

Macro Diagnóstico (MD) Não foram identificados conflitos na escala comunitária para Suruí nesta fase do diagnóstico. 

Pesquisa Socioantropológica (PSA) 
Pescadores artesanais X 

Cadeia Produtiva de P&G 

Pescadores artesanais x Cadeia produtiva de P&G 

pela restrição das áreas de pesca e instalação de 

dutos em área de mangue tanto na comunidade de 

Suruí como nas de Mauá. 

Diretamente 

Escuta de Narrativas (EN) 

Pescadores artesanais X 

Cadeia produtiva de P&G 

Pescadores artesanais x Cadeia produtiva de P&G 

pela restrição das áreas de pesca e instalação de 

dutos em área de mangue tanto na comunidade de 

Suruí como nas de Mauá. 

Diretamente 

Pescadores artesanais X 

Colônias e Associações de 

pesca 

Pescadores artesanais x Colônia Z-9. Os 

pescadores locais queixam-se de que a diretoria da 

Colônia de Pesca Z-9 administra mal os recursos. 

Relataram sobre compra irregular de computadores 

Não 

Pescadores artesanais X 

Órgãos de controle ambiental 

Pescadores artesanais X ICMBio. Os pescadores 

relatam que o "Ibama corta os currais"  
Não 
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Novamente, uma vez que a comunidade de Suruí só foi identificada durante a 

PSA, não foram registrados conflitos na fase de MD. 

 

Com relação aos dados de conflitos levantados na PSA, observa-se que o 

principal conflito que afeta a comunidade é relativo à Cadeia Produtiva de P&G, 

pela instalação de dutos em áreas de mangue e referente às áreas de restrição 

à pesca no entorno de instalações desta indústria no espelho d’água. Como foi 

descrito no quadro de problemas socioambientais, este conflito é marcado por 

forte resistência dos pescadores locais com relação à indústria de P&G, 

acusada de promover inclusive violência armada contra os pescadores, pelo 

intermédio de empresas de segurança privada. 

 

Com efeito, esta situação de conflito foi bastante elaborada pelos pescadores 

artesanais tanto de Suruí como do Núcleo Mauá nas duas oficinas de EN 

realizadas, inclusive por meio do direcionamento de ameaças de barqueatas e 

manifestações no entorno dos empreendimentos, “para parar essas 

plataformas”. O sentimento geral dos pescadores desta comunidade com 

relação à cadeia produtiva de P&G é de animosidade. 

 

Os pescadores artesanais de Suruí também se apresentam em conflito com a 

Colônia de Pesca Z-9, acusada da realização de uma compra irregular de 

computadores, com recursos que poderiam ter sido utilizados, segundo eles, 

em outras iniciativas.  

 

De forma similar ao que ocorre nas demais comunidades posicionadas nas 

áreas de influência da APA de Guapimirim, foi registrado conflito com o 

ICMBio, devido ao “corte de currais”.  

 

Encerrando a análise, são listadas as potencialidades socioambientais 

identificadas em Suruí, o Quadro 27  apresenta as potencialidades 

identificadas. 
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Quadro 27  – Suruí – Potencialidades Socioambientais Identificadas no 

Diagnóstico 

Potencialidades  Socioambientais  

Patrimônio Histórico (Igreja Matriz de São Nicolau) 

Comunidade atendida pela Supervia 

Potencial agrícola (engenhos de farinha de mandioca) 

APA de Uso Sustentável de Suruí 25 

A comunidade apresenta forte demanda por projeto de educação ambiental nos moldes 

propostos 

Nível de organização comunitário maior do que o observado na média das demais 

comunidades 

 

A principal potencialidade socioambiental identificada em Suruí é o fato de sua 

inserção em uma Área de Proteção Ambiental de Uso Sustentável, no entanto, 

a UC não possui ainda plano de manejo.  

 

Adicionalmente a comunidade apresenta potencial turístico, relativo à 

concentração de patrimônio histórico (Igreja de São Nicolau) e potencial 

agrícola, relativo à existência de engenhos de farinha de mandioca. 

 

Também foi observado em Suruí um nível de organização dos pescadores 

artesanais locais maior do que o identificado nas demais comunidades 

pesquisadas, expressa pela ACAM (Associação dos Caranguejeiros e Amigos 

do Mangue de Magé), presidida pela Sra. Márcia Regina, que também é agente 

local do PEA RIO - BG. Isso faz com que a comunidade apresente forte 

demanda por projeto de educação ambiental nos moldes propostos. 

 

 

 
                                                           
25 Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (CNUC): 
http://sistemas.mma.gov.br/portalcnuc/rel/index.php?fuseaction=portal.exibeUc&idUc=2801 
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5.2.4. Núcleo Mauá (Mauá, Anil, Olaria, São Francis co da Coroa e Coroa de 

São Lourenço) 

 

As comunidades do Núcleo Mauá foram identificadas no MD como 

potencialmente resistentes ao contato com representantes da Petrobras. A 

comunidade de Olaria, principal ponto de desembarque em Mauá, foi definida 

como amarela devido à resistência de contato relativa ao vazamento de 2000. 

No entanto, ao longo da realização da PSA, nos dias 16 e 19.11.2016 e 09, 10 

e 14.12.2015, foi possível observar que esta resistência não impediria a 

realização dos trabalhos de campo, sendo que os pescadores artesanais foram 

críticos, porém receptivos à pesquisa. Um total de 18 entrevistas foram 

realizadas no Núcleo Mauá. Com relação às oficinas de EN, os pescadores do 

Núcleo Mauá foram mobilizados e incorporados à EN 1 realizada na 

comunidade Suruí, que é vizinha a Mauá. Já na EN 2, realizada na Coroa de 

São Lourenço, os pescadores de Suruí atenderam à oficina realizada em 

Mauá. O Quadro 28  apresenta a síntese das atividades de diagnóstico 

realizadas no Núcleo Mauá. 

 

Quadro 28  – Síntese das Atividades de Diagnóstico Realizadas no Núcleo 

Mauá 

Atividade  Datas  Alcance  

Pesquisa Socioantropológica (PSA) 
16 e 19.11.2015 / 09, 10, 11 

e 14.12.2015 
18 entrevistados 

Escuta de Narrativas (EN) 07.06.2016 e 14.07.2016 99 Participantes26 

 

De acordo com as observações etnográficas realizadas no Núcleo Mauá, as 

comunidades pesqueiras desta região são caracterizadas pela tradicionalidade 

na pesca artesanal e pela concentração de indicadores de vulnerabilidade 

social, como a ausência de serviços de saneamento básico. Além de Olaria, 

                                                           

26
 Os participantes do Núcleo Mauá foram incorporados à oficina 1 realizada em Suruí, já na oficina 2,os participantes 

de Suruí foram incorporados à oficina realizada em Coroa de São Lourenço, Mauá. Os participantes que atenderam às 
duas oficinas são contabilizados apenas uma vez. 
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onde o desembarque pesqueiro foi avistado, os demais pontos identificados 

configuram-se por um desembarque esporádico, principalmente pelo fato da 

ausência de infraestrutura para o desembarque pesqueiro. Isso acontece na 

praia do Anil, por exemplo. Já nas localidades de São Francisco e Coroa de 

São Lourenço observa-se ocupação residencial às margens da Baía de 

Guanabara e falta de pavimentação nas vias.  

 

A comunidade de Coroa de São Lourenço inclusive abriga a sede da 

AHOMAR, associação que goza de grande representatividade e prestígio entre 

os pescadores artesanais do Núcleo Mauá. A atuação da AHOMAR tem sido 

marcada por uma espécie de associativismo de resultados, no qual a 

associação demanda a afiliação dos pescadores artesanais por meio do 

pagamento de mensalidades em troca da inclusão dos associados nas ações 

judiciais coletivas movidas pela AHOMAR referentes a diferentes ocorrências 

de acidentes ambientais que afetaram a pesca artesanal.  

 

Adicionalmente, tendo em vista a projeção midiática que a AHOMAR obteve 

após o assassinato de dois de seus membros fundadores em junho de 2012, a 

organização tem um posicionamento de ponta nas denúncias de ocorrências 

de irregularidades ambientais e crimes contra os pescadores artesanais na 

Baía de Guanabara. Seu atual presidente, Alexandre Anderson, obteve direito 

à escolta policial da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 

República, desde então. 

 

Nesse sentido, o principal traço característico ao quadro socioambiental das 

comunidades do Núcleo Mauá é relativo ao conflito entre os pescadores 

artesanais locais, representados pela AHOMAR, e a Petrobras, entendida 

como a principal responsável pelo estado de degradação ambiental da Baía de 

Guanabara e o consequente declínio da pesca artesanal.  

 

O Quadro 29  apresenta os problemas socioambientais identificados no Núcleo 

Mauá ao longo do diagnóstico. 
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Quadro 29  – Núcleo Mauá – Problemas Socioambientais Identificados no Diagnóstico 

Fase do Diagnóstico Categoria Problemas Identificados 

Relaciona -se com os 

impactos da cadeia de 

P&G? 

 Macro Diagnóstico (MD) 
Não foram identificados problemas na escala comunitária para as comunidades do Núcleo Mauá nesta fase 

do diagnóstico 

 Pesquisa Socioantropológica (PSA)  

Falta de Apoio (Políticas 

Públicas)/Infraestrutura para Exercício 

da Atividade 

Somente Olaria possui estrutura de 

desembarque pesqueiro 
Não 

Aumento dos Custos Materiais e 

Subjetivos de Produção na Pesca 

Artesanal 

Redução dos estoques de pescado / 

Alguns pescadores precisam trabalhar 

com frete para complementar a renda 

Indiretamente 

Falta/Deficiência de Saneamento 

Básico 

Falta abastecimento de água e rede de 

esgoto / Despejo de esgoto in natura 

no espelho d'água 

Não 

Uso e Ocupação do Solo Área de favela no Naval (Olaria) Não 

Carência de Serviços e Equipamentos 

sociais 

Falta de equipamentos de educação e 

lazer 
Não 

Impactos da Cadeia Produtiva de P&G 

Poluição causada pelas empresas de 

petróleo / Preocupação com a 

contaminação do pescado com 

resíduos de óleo  

Diretamente 
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Fase do Diagnóstico Categoria Problemas Identificados 

Relaciona -se com os 

impactos da cadeia de 

P&G? 

 Escuta de Narrativas (EN) 

Uso e Ocupação do Solo Ocupação das margens dos rios  Não 

Problemas Burocráticos com RGP e 

Seguro-Defeso 

O RGP custa muito caro e demora a 

chegar / Corte de uma parcela do 

defeso / A proibição da coleta do 

caranguejo acontece antes do 

pagamento do defeso  

Não 

Desmatamento 
Desmatamento / Redução do mangue / 

Desmatamento do manguezal 
Não 

Carência de Serviços e Equipamentos 

Públicos 

Falta área de lazer, saúde e educação 

/ Falta de um centro social para os 

pescadores 

Não 

Falta/Deficiência de Saneamento 

Básico 

Não tem tratamento de esgoto / água 

de poço artesiano / Falta esgoto e 

água / Lixo caseiro 

Não 

Impactos da Cadeia Produtiva de P&G 

Navios, óleo e barulho / Invasão do 

espaço da pesca / As lanchas das 

instalações de P&G cortam as redes 

dos pescadores / Falta respeito no 

tráfego de embarcações / 

Luminosidade das embarcações / Uso 

Diretamente 



 
 

 Programa de Educação Ambiental 
do Rio de Janeiro - Baía de 

Guanabara (PEA RIO - BG) 

Relatório Descritivo e Analítico 
do Diagnóstico Participativo 

Pág 
     113/203 

 

 

 
Coordenador 

 

 
Responsável Técnico 

 Revisão 00 
02/2017 

 

 

Fase do Diagnóstico Categoria Problemas Identificados 

Relaciona -se com os 

impactos da cadeia de 

P&G? 

de força armada contra os pescadores 

Assoreamento Dragagem do rio Suruí Não 

Aumento dos Custos Materiais e 

Subjetivos de Produção na Pesca 

Artesanal 

Preço baixo do caranguejo  Indiretamente 
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A análise do quadro de problemas identificados nas comunidades do Núcleo 

Mauá permite identificar, já na fase de PSA, que os problemas relativos à 

Falta/Deficiência de Infraestrutura para Exercício da Atividade e ao Aumento 

dos Custos Materiais e Subjetivos na Produção da Pesca Artesanal são os 

principais empecilhos ao exercício da pesca artesanal.  

 

Deve-se destacar que o que nesta análise se considera o como aumento dos 

custos subjetivos relativos à produção da pesca artesanal é o desequilíbrio 

experimentado pelos sujeitos pesquisados entre o tempo gasto na produção e 

a diminuição do tempo disponível individualmente para lazer, socialização, 

descanso, família, realização de atividades culturais e associativas. A 

representação deste desequilíbrio está presente em todo o corpus de análise. 

 

Com relação à infraestrutura disponível para a pesca, observou-se que apenas 

Olaria possui píer para atracação e desembarque pesqueiro, enquanto nas 

demais localidades o desembarque é realizado nas praias. Adicionalmente, 

num grau mais acentuado do que o observado nas demais comunidades 

pesquisadas no PEA RIO – BG, os pescadores artesanais do Núcleo Mauá são 

os que mais frequentemente associam a redução dos estoques de pescado 

aos impactos da cadeia produtiva de P&G.  

 

Com efeito, ao longo da PSA, os pescadores artesanais desta comunidade, 

sobretudo no Anil, informaram que o óleo do vazamento de 2000 atingiu as 

praias da localidade, tendo sido as principais atingidas na ocasião do acidente, 

segundo eles. Tal ocorrência tem consequências na redução dos estoques até 

hoje, na avaliação dos pescadores artesanais de Mauá. 

 

Entre os problemas diretamente relacionados com os impactos da cadeia 

produtiva de P&G, os pescadores artesanais de Mauá indicam a poluição 
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causada pelas empresas de petróleo e a preocupação com a contaminação do 

pescado com resíduos de óleo. 

 

Durante a fase das EN, incorporados às oficinas realizadas em Suruí, os 

pescadores do Núcleo Mauá também deram grande ênfase aos impactos da 

cadeia produtiva de P&G no que se refere à poluição produzida pelas grandes 

embarcações de apoio, a produção de ruído, a invasão das áreas de pesca, a 

falta de respeito no tráfego de embarcações e ao uso de força armada contra 

os pescadores artesanais. 

 

Já os conflitos socioambientais identificados neste núcleo de comunidades são 

apresentados pelo Quadro 30 . 
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Quadro 30  – Núcleo Mauá – Conflitos Socioambientais Identificados no Diagnóstico 

Fase do Diagnóstico Categoria Conflitos Identificados 

Relaciona -se com os 

impactos da cadeia de 

P&G? 

Macro Diagnóstico (MD) 
Pescadores Artesanais X Cadeia 

produtiva de P&G 

Pescadores Artesanais x Petrobras em 

decorrência do vazamento de 2000. 

As comunidades de Magé estiveram 

entre as mais afetadas pelo acidente.  

Diretamente 

Pesquisa Socioantropológica (PSA)  

Pescadores Artesanais X Pescadores 

Artesanais 

Pescadores Artesanais x Colônia Z-9. 

Os pescadores locais queixam-se de 

que a diretoria da Colônia de Pesca Z-

9 administra mal os recursos.  

Não 

Pescadores Artesanais X Cadeia 

produtiva de P&G 

A principal forma atual deste conflito é 

expressa entre o conflito entre 

AHOMAR e Petrobras, uma vez que 

esta organização concentra as ações 

judiciais dos pescadores contra a 

companhia.  

Diretamente 

 Escuta de Narrativas (EN) 
Pescadores Artesanais X Cadeia 

Produtiva de P&G 

Pescadores Artesanais x Cadeia 

Produtiva de P&G pela restrição das 

áreas de pesca e instalação de dutos 

em área de mangue 

Diretamente 
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Fase do Diagnóstico Categoria Conflitos Identificados 

Relaciona -se com os 

impactos da cadeia de 

P&G? 

Pescadores Artesanais X Colônias e 

Associações de Pesca 

Pescadores Artesanais x Colônia Z-9. 

Os pescadores locais queixam-se de 

que a diretoria da Colônia de Pesca Z-

9 administra mal os recursos. 

Relataram sobre compra irregular de 

computadores 

Não 

Pescadores Artesanais X Órgãos de 

Controle Ambiental 

Pescadores Artesanais X ICMBio. Os 

pescadores relatam que o "Ibama 

corta os currais"  

Não 
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A análise do quadro permite identificar que o principal conflito socioambiental 

relativo à realidade do Núcleo Mauá é o conflito entre os pescadores artesanais 

locais e Petrobras, uma vez que foi identificado desde o MD.  

 

Este conflito, neste núcleo de comunidades, assume proporções e forma não 

identificadas de maneira similar nas demais comunidades pesquisadas, uma 

vez que a atuação organizada da AHOMAR dá lastro institucional para as 

demandas dos pescadores artesanais, o que não acontece na maioria das 

comunidades pesquisadas ao longo do diagnóstico.  

 

Tendo em vista a boa avaliação da organização, por parte dos pescadores 

locais, e seu relativo sucesso em ações judiciais coletivas contra empresas de 

diferentes setores econômicos, a AHOMAR tem conseguido canalizar as 

demandas dos pescadores artesanais locais, contando com bons quóruns em 

suas assembleias. Isso não é observado nas demais comunidades 

pesquisadas, que carecem em grande nível de organização social dos 

pescadores artesanais, e consequentemente de capacidade de encaminhar as 

suas demandas ao poder público e de disputar o uso da Baía de Guanabara 

com os demais atores que dela se apropriam. 

 

O relativo sucesso da AHOMAR se expressa ainda, na visão dos pescadores 

artesanais do Núcleo Mauá, como um contraponto à atuação da Colônia de 

Pesca Z-9, tida como uma organização decadente que não desenvolve 

iniciativas em prol dos pescadores artesanais. Em termos de comparação, a 

Colônia Z-10, ainda que seja criticada pelos pescadores da Ilha do Governador, 

goza de mais prestígio e possui um maior nível de poder simbólico na visão 

dos pescadores daquela região. 

 

Nesse sentido, de forma similar ao que foi observado em Suruí, os pescadores 

artesanais de Mauá apresentam péssima avaliação da Colônia de Pesca Z-9. 
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Essa situação indica que eventuais ações que venham a ser desenvolvidas na 

comunidade, que se pretendam democráticas e representativas, devem ser 

negociadas junto aos pescadores artesanais organizados na AHOMAR. 

 

Encerrando a análise, tem-se o Quadro 31 , que apresenta as potencialidades 

socioambientais identificadas no Núcleo Mauá. 

 

Quadro 31  – Núcleo Mauá – Potencialidades Socioambientais no Diagnóstico 

Potencialidades Socioambientais  

Potencial turístico (Ponte de Ferro) 

Alta representatividade da AHOMAR (citada por 15 dos 18 entrevistados como sua entidade 

representativa) 

Nível de organização comunitária maior do que o observado na média das demais 

comunidades 

 

A comunidade de Mauá apresenta potencial turístico gastronômico e relativo à 

presença de patrimônio histórico da Ponte de Ferro, utilizada na antiga estrada 

ferroviária que atravessava o distrito de Guia de Pacobaíba, 5º distrito de Magé 

do qual Mauá faz parte.  

 

Outro importante potencial da região é o nível de organização comunitária 

maior do que o observado na média das comunidades pesquisadas no PEA 

RIO – BG, expresso principalmente pela boa representatividade da AHOMAR, 

que foi citada como entidade representativa por 15 dos 18 entrevistados na 

PSA.  

 

5.3. Itaboraí 

 

Os trabalhos de pesquisa de campo nas comunidades do município de Itaboraí 

foram precedidos por algumas ações de articulação com atores sociais 

considerados de especial interesse para a facilitação deste trabalho. Algumas 

das ações de articulação também ocorreram paralelamente ao trabalho de 
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pesquisa de campo, de acordo com as oportunidades e necessidades 

encontradas pela equipe técnica. 

 

A primeira ação de articulação realizada no município de Itaboraí foi a reunião 

com o Fórum da Agenda 21 do município no dia 12.11.2015.  

 

Adicionalmente, também foi realizada ação de articulação com o Sr. Alvino 

Firmino Nascimento Filho, presidente da ACAPESCA (Associação dos 

Caranguejeiros, Pescadores e Amigos de Itambi), no dia 12.12.2015. 

 

Finalmente, realizou-se uma reunião com a ITAPESCA (Associação de 

Pescadores de Itambi), cujo presidente Sr. Carlos José da Conceição informou 

que a organização não possui sede.  

 

5.3.1. Itambi 

 

Identificada como comunidade verde no MD, a comunidade de Itambi recebeu 

a PSA nos dias 9, 11 e 12.12.2015 e 14.01.2016, com um total de 10 

pescadores artesanais entrevistados. Já as EN foram realizadas nos dias 

25.06.2016 e 11.07.2016, com alcance de 26 participantes. O Quadro 32  

apresenta a síntese das atividades de diagnóstico realizadas em Itambi. 

 

Quadro 32  – Síntese das Atividades de Diagnóstico Realizadas em Itambi 

Atividade  Datas  Alcance  

Pesquisa Socioantropológica 

(PSA) 

9, 11, 12 e 15.12.2015; 

14.01.2016 
10 

Escuta de Narrativas (EN) 25.06.2016 e 11.07.2016 2627 

 

                                                           
27 Os participantes que atenderam às duas oficinas são contabilizados apenas uma vez. 
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A comunidade de Itambi está inserida numa Zona de Uso Sustentável do 

território da APA de Guapimirim, sendo local de residência e trabalho de 58 

pescadores artesanais e catadores de caranguejo, segundo informações dos 

próprios sujeitos pesquisados.  

 

Os moradores do local informaram que a Vila Nova de Itambi é dividida 

geograficamente e simbolicamente entre Bacia e Pavilhão, sendo que o 

histórico da pesca artesanal na comunidade é recente, uma vez que os 

pescadores artesanais só entraram na atividade a partir da proibição do corte 

de madeira do mangue, que ocorreu a partir da criação da APA de Guapimirim, 

em 1984.  

 

Antes de entrarem na pesca artesanal, os moradores do local trabalhavam 

essencialmente com o corte de madeira do mangue, que era vendida para 

pescadores de outras localidades para a confecção de currais de pesca. 

Paralelamente também atuavam na coleta de caranguejo.  

 

Atualmente os pescadores artesanais locais desenvolvem as duas atividades, 

tanto a coleta como a pesca embarcada. No entanto, um dos principais 

problemas relatados pelos pescadores locais é a baixa autonomia de suas 

embarcações, consideradas inseguras para a saída em mar aberto. Este é um 

dado que aponta para a baixa tradicionalidade da pesca no local, embora os 

pescadores manifestem orgulho no exercício da atividade. Os pescadores 

locais apresentam forte demanda por projetos de capacitação na confecção de 

embarcações. 

 

Com relação aos demais problemas socioambientais identificados na 

comunidade, são apresentados no Quadro 33 . 
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Quadro 33  – Itambi – Problemas Socioambientais Identificados no Diagnóstico 

Fase do Diagnóstico Categoria Problemas Identificados 

Relaciona -se com os 

impactos da cadeia de 

P&G? 

Macro Diagnóstico (MD) 

Uso e Ocupação do Solo 

Ameaça de reassentamento de 

famílias vivendo na área da 

comunidade para um conjunto 

habitacional do PAC 

Não 

Falta/Deficiência de Saneamento 

Básico 
Falta de saneamento básico Não 

Carência de Serviços e Equipamentos 

Sociais 

Falta de equipamentos de lazer, 

educação e saúde 
Não 

Descaracterização da Pesca Artesanal 

Descaracterização da identidade 

pesqueira, pelo exercício de outras 

atividades para complementar a renda 

Não 

Poluição dos Corpos D'Água Causada 

por Lixo Doméstico e Falta de 

Saneamento Básico 

Poluição e degradação do mangue Não 

Pesquisa Socioantropológica (PSA)  
Falta/Deficiência de Saneamento 

Básico 
Falta rede de esgoto Não 
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Fase do Diagnóstico Categoria Problemas Identificados 

Relaciona -se com os 

impactos da cadeia de 

P&G? 

Poluição dos Corpos D'Água Causada 

por Lixo Doméstico e Falta de 

Saneamento Básico 

Poluição dos rios Não 

Impactos da Cadeia Produtiva de P&G Limitação das áreas de pesca  Diretamente 

Falta de Apoio (Políticas 

Públicas)/Infraestrutura para Exercício 

da Atividade 

Baixa autonomia das embarcações 

para pesca em mar aberto  
Não 

Assoreamento dos Corpos D'Água Necessidade de dragagem Não 

 
Problemas de Saúde Relativos ao 

Exercício da Atividade 

Problemas de pele por uso de 

produtos químicos para repelir insetos  
Não 

Escuta de Narrativas (EN) 

Falta de Apoio (Políticas 

Públicas)/Infraestrutura para Exercício 

da Atividade 

Falta lugar para guardar o material de 

pesca / O entreposto não está 

funcionando / A venda do pescado 

está difícil / O pescador perdeu direitos 

Não 

Carência de Organização Social dos 

Pescadores 
Falta de união Não 

Falta/Deficiência de Saneamento 

Básico 

Não tem saneamento / Esgoto a céu 

aberto (vala) / Água de poço 

contaminada 

Não 
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Fase do Diagnóstico Categoria Problemas Identificados 

Relaciona -se com os 

impactos da cadeia de 

P&G? 

Carência de Serviços e Equipamentos 

Sociais 
Atendimento de saúde ruim  Não 

Poluição dos Corpos D'Água Causada 

por Lixo Doméstico e Falta de 

Saneamento Básico 

Falta de limpeza dos rios e dragagem / 

Lixo no manguezal e no rio  
Não 

Assoreamento Assoreamento Não 

Impactos da Cadeia Produtiva de P&G Poluição dos navios  Diretamente 
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Itambi é uma das comunidades que mais dispunha de dados secundários no 

nível comunitário durante a realização do MD. Este fato pode estar associado 

ao interesse acadêmico e científico relacionado aos estudos de elaboração e 

implantação do COMPERJ no município de Itaboraí.  

 

Observa-se pelos dados do MD que as principais categorias de problemas que 

afetam a comunidade são relativas ao Uso e Ocupação do Solo, 

Falta/Deficiência de Saneamento Básico, Carência de Serviços e 

Equipamentos Sociais e Poluição dos Corpos D'Água Causada por Lixo 

Doméstico e Falta de Saneamento Básico.  

 

Com efeito, o perfil de ocupação residencial em Itambi é de baixo padrão, 

normalmente em áreas de várzea e sem estrutura para o escoamento de 

esgoto. Da mesma forma, faltam equipamentos públicos de educação, lazer e, 

principalmente, saúde, uma das principais demandas da comunidade. 

 

Os dados secundários do MD também apontaram para a ameaça de 

descaracterização da identidade pesqueira, pelo exercício de outras atividades 

para complementar a renda, no entanto, esta situação não acontece 

exclusivamente em Itambi, sendo recorrente em praticamente todas as 

comunidades pesquisadas.  

 

De qualquer maneira, constatou-se que o exercício da atividade em Itambi é 

dificultada pela carência de infraestrutura de desembarque pesqueiro e, 

principalmente, pela baixa autonomia das embarcações utilizadas pelos 

pescadores locais. São frequentes os relatos, entre os pescadores de Itambi, 

de ocorrências de acidentes e situações de risco em alto mar, devido à 

carência de técnica para a confecção de boas embarcações.  
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Ainda durante a PSA, os pescadores apontaram o problema da limitação das 

áreas de pesca promovida pela cadeia produtiva de P&G. A pressão sobre a 

pesca artesanal é agravada ainda pela inserção da comunidade em unidade de 

conservação ambiental. É frequente no discurso dos pescadores artesanais de 

Itambi a sensação de confinamento, entre as restrições à pesca na UC e o 

perigo da pesca no mar da plataforma continental.  

 

Os pescadores se queixam ainda da falta de um espaço para guardar os 

materiais de pesca. Relatos sobre o roubo de redes também são frequentes.  

 

Nas EN, a principal referência a impactos causados pela cadeia produtiva de 

P&G foi relativa à poluição dos navios que prestam apoio a esta cadeia. 

 

Os conflitos socioambientais identificados em Itambi, por sua vez, são 

apresentados no Quadro 34 . 
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Quadro 34  – Itambi – Conflitos Socioambientais Identificados no Diagnóstico 

Fase do Diagnóstico Categoria Conflitos Identificados 

Relaciona -se com os 

impactos da cadeia de 

P&G? 

Macro Diagnóstico (MD)  Não foram identificados conflitos para Itambi nesta fase do diagnóstico 

Pesquisa Socioantropológica (PSA)  
Pescadores Artesanais X Órgãos de 

Controle Ambiental 

Pescadores Artesanais x Fiscalização 

do ICMBio. O pescador é tratado como 

bandido / Sair para pescar é uma 

aventura / A fiscalização poderia ser 

mais combinada com o pescador 

Não 

Escuta de Narrativas (EN) 
Pescadores Artesanais X Órgãos de 

Controle Ambiental 

Pescadores Artesanais x Fiscalização 

do ICMBio. O pescador é tratado como 

bandido / Sair para pescar é uma 

aventura / A fiscalização poderia ser 

mais combinada com o pescador 

Não 
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A exemplo das demais comunidades localizadas na área de abrangência da 

APA de Guapimirim, a comunidade de Itambi também é caracterizada pelo 

conflito entre os pescadores artesanais e os órgãos de controle ambiental.  

 

Tanto na PSA, como nas EN, os pescadores artesanais de Itambi se queixaram 

da falta de diálogo com o órgão ambiental responsável pela gestão da UC, que 

segundo eles não se preocupa em negociar e comunicar devidamente os 

critérios de fiscalização. Adicionalmente, as ações de fiscalização consideradas 

como truculentas promovem no pescador artesanal um sentimento de 

marginalização.  

 

Com efeito, durante a primeira EN realizada em Itambi, um dos participantes 

não permitiu ser fotografado com receio de que o ICMBio pudesse utilizar o 

registro das EN para identificar os pescadores artesanais presentes. O mesmo 

participante relatou que o órgão instalou câmeras em áreas do mangue para 

flagrar a prática de atividades indevidas por parte dos catadores de caranguejo. 

Tal informação, no entanto, só pode ser confirmada com anuência do órgão. 

 

Encerrando a análise, o Quadro 35  lista as potencialidades socioambientais 

identificadas em Itambi. 

 

Quadro 35  – Itambi – Potencialidades Socioambientais Identificadas no 

Diagnóstico 

Potencialidades Socioambientais  

Turismo científico 

Turismo histórico (Capela de São Barnabé e Casarios da Vila Nova de Itambi) 

Tradição de produção de cerâmica 

A comunidade apresenta forte demanda por projeto de educação ambiental nos moldes 

propostos 

 

Os potenciais turísticos de Itambi estão expressos nas características cênicas 

de sua inserção na APA de Guapimirim, com grandes áreas preservadas de 
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mangue que já são constantemente visitadas por equipes científicas e de 

pesquisadores. Adicionalmente, a Vila Nova de Itambi conta o patrimônio 

histórico da Capela de São Barnabé e uma vila de Casarios antigos.  

 

Itambi também é conhecida pela produção de cerâmica. Finalmente, a 

comunidade apresenta forte demanda por projeto de educação ambiental nos 

moldes propostos pelo PEA RIO – BG, e pode ser considerada entre as 

comunidades mais receptivas ao programa ao longo do diagnóstico. 

 

5.4. São Gonçalo 

 

Os trabalhos de pesquisa de campo nas comunidades do município de São 

Gonçalo foram precedidos por algumas ações de articulação com atores 

sociais considerados de especial interesse para a facilitação deste trabalho. 

Algumas das ações de articulação também ocorreram paralelamente ao 

trabalho de pesquisa de campo, de acordo com as oportunidades e 

necessidades encontradas pela equipe técnica. 

 

Nesse sentido, foi realizada ação de articulação com o Fórum da Agenda 21 de 

São Gonçalo, no dia 28.10.2015.  

 

Também foi acionada a Colônia de Pescadores e Aquicultores Livres de São 

Gonçalo (COPALISG), por meio de reunião realizada no dia 12.11.2015, com o 

presidente da organização Sr. Juan Flores (Gringo).  

 

Finalmente, foi realizada ação de articulação com a APELGA (Associação dos 

Pescadores Livres do Gradim e Adjacências), para apresentação do PEA RIO 

– BG e comunicação do início dos trabalhos de campo na comunidade. A 

reunião foi realizada no dia 09.12.2015 com o Sr. Paulo Fernando Caldas da 

Silva, presidente da organização.  
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5.4.1. Núcleo Gradim (Gradim/Porto Novo, Praia das Pedrinhas/Boa Vista) 

 

A comunidade do Gradim foi identificada como vermelha no MD, no entanto, a 

realização da PSA nesta comunidade foi viabilizada com vistas ao acesso a 

pescadores artesanais de outras comunidades vermelhas de São Gonçalo, 

como Itaoca, onde as restrições à segurança eram ainda maiores. Nesse 

sentido, o Gradim foi utilizado como território neutro.  

 

Com efeito, durante a pesquisa de campo realizada nos dias 09.11.2015, 

15.12.2015 e 15.01.2016 foi possível a realização de entrevistas com 

pescadores artesanais não apenas do Gradim, mas também de Itaoca, Boaçu 

e outras comunidades do entorno da Baía de Guanabara.  

 

Este resultado foi possível porque o Gradim concentra o principal desembarque 

de pesca artesanal entre as comunidades pesquisadas, e em toda a Baía de 

Guanabara, apresentando perfil de entreposto comercial regional. O Quadro 

36 apresenta a síntese das atividades de diagnóstico realizadas no Núcleo 

Gradim. 

 

Quadro 36  – Síntese das Atividades de Diagnóstico Realizadas no Núcleo 

Gradim 

Atividade  Datas  Alcance  

Pesquisa Socioantropológica 

(PSA) 

09.11.12 e 15.12.2015 e 

15.01.2016 
24 Entrevistados 

 

Os pescadores desta comunidade foram mobilizados pelo agente local de 

Paquetá, Sr. Haroldo, para participação nas oficinas realizadas na Ilha de 

Paquetá, no entanto, nenhum pescador do Gradim ou região compareceu a 

nenhuma das oficinas realizadas.  
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A não participação dos pescadores do Gradim nesta fase do diagnóstico pode 

ser explicada pelos mesmos fatores que dificultaram a realização da PSA nesta 

comunidade, uma vez que a rotina dos pescadores locais é bastante dificultada 

pelo seu intenso ritmo de trabalho nas madrugadas de terça a sábado, sua 

baixa disponibilidade e sua desconfiança com relação a pesquisas deste tipo.  

 

Adicionalmente, deve-se ressaltar que a área de desembarque do Gradim é 

controlada pela APELGA, que possui um frigorífico no local (utilizado por um 

atravessador), e possui a prerrogativa da pesagem de todo o pescado 

desembarcado pelos pescadores neste ponto de desembarque.  

 

Foi constatado ao longo da PSA que a APELGA cobra este serviço dos 

pescadores artesanais por meio da retirada de um percentual do peixe pesado 

por pescador. A medida é realizada arbitrariamente pelo responsável da 

balança, e independe de quaisquer critérios objetivos. 

 

Com efeito, ao longo da PSA, pescadores entrevistados relataram diferentes 

ocorrências de conflito com atravessadores que atuam no “leilão de peixe” do 

Gradim. Foram inclusive relatadas ocasiões nas quais os pescadores 

artesanais descartaram deliberadamente o pescado nas águas da Baía de 

Guanabara em protesto contra o valor oferecido pelos atravessadores.  

 

O Quadro 37  apresenta os problemas socioambientais identificados no Gradim 

ao longo do diagnóstico. 
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Quadro 37  – Núcleo Gradim – Problemas Socioambientais Identificados no Diagnóstico 

Fase do Diagnóstico Categoria Problemas Identificados 

Relaciona -se com os 

impactos da cadeia de 

P&G? 

Macro Diagnóstico (MD) 

Falta/Deficiência de Saneamento 

Básico 

Lançamento de esgoto nas áreas de 

Boa Vista e Praia das Pedrinhas 
Não 

Uso e Ocupação do Solo 
Ocupações e loteamentos irregulares 

em Itaoca 
Não 

Assoreamento 
Assoreamento nas áreas de 

desembarque 
Não 

Pesquisa Socioantropológica (PSA)  

Uso e Ocupação do Solo 

Ocupação residencial irregular e 

precária às margens do espelho 

d'água 

Não 

Descaracterização da Pesca Artesanal 

Armação de pesca artesanal: 

arrendamento de caícos para pesca 

artesanal.  

Não 

Violência Urbana 
Tráfico de drogas, domínio armado do 

território de Itaoca 
Não 

Impactos da Cadeia Produtiva de P&G 

Áreas de restrição à pesca / 

Rebocadores / Manchas de óleo no 

espelho d'água / Navios despejam 

produtos químicos no espelho d'água 

Diretamente 
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Fase do Diagnóstico Categoria Problemas Identificados 

Relaciona -se com os 

impactos da cadeia de 

P&G? 

Aumento dos Custos Materiais e 

Subjetivos na Produção da Pesca 

Artesanal 

Redução dos estoques de pescado / 

Aumento do custo dos materiais 
Indiretamente 

Poluição dos Corpos D'Água Causada 

por Lixo Doméstico e Falta de 

Saneamento Básico 

Poluição e assoreamento do espelho 

d'água / Muito lixo / Poluição do rio 

Guaxindiba 

Não 

Carência de Organização Social dos 

Pescadores 

Não tem um órgão que represente os 

pescadores / A APELGA não serve pra 

nada 

Não 

Falta de Apoio (Políticas 

Públicas)/Infraestrutura para Exercício 

da Atividade 

Falta de compradores / Volta muito 

peixe 
Não 

Carência de Serviços e Equipamentos 

Sociais 

Falta de pavimentação em vias 

públicas 
Não 
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A exemplo do que foi identificado em algumas das demais comunidades 

pesquisadas, a comunidade do Gradim apresenta problemas característicos do 

crescimento urbano desordenado, como a concentração de aglomerados 

subnormais, ocupação residencial irregular às margens da Baía de Guanabara, 

deficiência de serviços de saneamento básico e ocorrência de violência urbana. 

De acordo com os pescadores artesanais de Itaoca entrevistados na PSA, esta 

comunidade inclusive é dominada por facção do crime organizado. 

 

Adicionalmente, foi possível observar o processo de descaracterização da 

pesca artesanal nesta comunidade, por meio da identificação de casos de 

armação de pesca artesanal, na qual o proprietário de uma embarcação e 

redes aluga seus petrechos de pesca para um pescador que não possui os 

equipamentos.  

 

Entre os problemas diretamente relacionados aos impactos da cadeia produtiva 

de P&G os sujeitos pesquisados no Núcleo Gradim informaram sobre as Áreas 

de restrição à pesca, a quantidade de rebocadores, presença de manchas de 

óleo no espelho d'água e o despejo de produtos químicos por parte de navios. 

 

Da mesma forma do que foi observado nas demais comunidades pesquisadas, 

os pescadores do Gradim atribuem ao acidente de 2000 a redução nos 

estoques de pescado na Baía de Guanabara. De acordo com um dos 

entrevistados da Praia das Pedrinhas: “depois de 2000 acabou com a 

pescaria”. 

 

No entanto, dois importantes problemas que impactam a atividade dos 

pescadores artesanais do Gradim são o assoreamento do espelho d’água na 

área de desembarque e a relação com a APELGA, problema que se traduz 

num conflito entre os pescadores artesanais e a associação.  
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A APELGA (Associação Livre dos Pescadores do Gradim e Adjacências) detém 

a prerrogativa da pesagem dos peixes desembarcados na localidade, e cobra 

taxas dos pescadores artesanais locais por este serviço. Estas taxas são 

cobradas na forma de uma parte do pescado capturado, sendo que os 

pescadores artesanais locais se queixam de abusos por parte da associação 

na cobrança.  

 

O Quadro 38  apresenta os conflitos socioambientais identificados neste núcleo 

de comunidades. 
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Quadro 38  – Núcleo Gradim – Conflitos Socioambientais Identificados no Diagnóstico 

Fase do Diagnóstico Categorias Conflitos Identificados 

Relaciona -se com os 

impactos da cadeia de 

P&G? 

Macro Diagnóstico (MD) 
Pescadores Artesanais X Cadeia 

Produtiva de P&G 

Pescadores Artesanais x Petrobras. O 

único conflito identificado no MD cita a 

ação judicial coletiva contra a 

Petrobras pelo derramamento de óleo 

de 2000 / De acordo com dados do 

MD as comunidades de Niterói e São 

Gonçalo são as que mais possuem 

sobreposição de áreas de pesca com 

empreendimentos e estruturas de 

apoio à Petrobras 

Diretamente 

 Pesquisa Socioantropológica (PSA)  
Pescadores Artesanais X 

Atravessadores 

Pescadores Artesanais x 

Atravessadores. Relatos sobre o 

descarte de peixe quando o valor 

negociado com a APELGA é 

considerado muito baixo pelos 

pescadores.  

Não 



 
 

 Programa de Educação Ambiental 
do Rio de Janeiro - Baía de 

Guanabara (PEA RIO - BG) 

Relatório Descritivo e Analítico 
do Diagnóstico Participativo 

Pág 
     137/203 

 

 

 
Coordenador 

 

 
Responsável Técnico 

 Revisão 00 
02/2017 

 

 

 

O quadro permite observar que as comunidades do Núcleo Gradim são 

marcadas principalmente por conflitos com a cadeia produtiva de P&G. Dados 

do MD informam sobre a ação judicial coletiva contra a Petrobras pelo 

pagamento das indenizações do vazamento de 2000 e a sobreposição de 

áreas de pesca e empreendimentos da Petrobras na Baía de Guanabara. 

 

Adicionalmente, conforme descrito entre os problemas identificados na PSA, 

pode-se afirmar que o principal conflito socioambiental identificado nas 

comunidades do Núcleo Gradim é referente à relação entre os pescadores 

artesanais e os atravessadores locais, sendo que a APELGA pode ser 

associada a este conflito.  

 

Com efeito, ao longo da PSA foram colhidos relatos do descarte de peixes nas 

águas da Baía de Guanabara quando o valor negociado com os 

atravessadores locais é considerado muito baixo pelos pescadores artesanais. 

A APELGA por sua vez cobra taxas consideradas abusivas na pesagem do 

peixe.  

 

Adicionalmente, um frigorífico instalado na área de desembarque é de 

utilização exclusiva de um atravessador que atua no Gradim. O frigorífico foi 

instalado na localidade em um acordo de cooperação técnica com a FIPERJ. 

Nesse sentido, observa-se que os rendimentos dos pescadores que 

desembarcam sua produção no Gradim são duplamente pressionados para 

baixo: em primeiro lugar pelas taxas cobradas pela APELGA, e em segundo 

lugar pelo truste formado pelos atravessadores locais.  

 

Um dos entrevistados na PSA informou que “a APELGA só serve para arrancar 

dinheiro da gente”.  

 



 
 

 Programa de Educação Ambiental 
do Rio de Janeiro - Baía de 

Guanabara (PEA RIO - BG) 

Relatório Descritivo e Analítico 
do Diagnóstico Participativo 

Pág 
     138/203 

 

 

 
Coordenador 

 

 
Responsável Técnico 

 Revisão 00 
02/2017 

 

 

Encerrando a análise, listam-se as potencialidades socioambientais 

identificadas no diagnóstico, no Quadro 39 . 

 

Quadro 39  – Núcleo Gradim – Potencialidades Socioambientais Identificadas 

no Diagnóstico 

Potencia lidades Socioambientais  

Principal ponto de desembarque pesqueiro artesanal na Baía de Guanabara 

Relativa infraestrutura para o desembarque pesqueiro 

 

As principais potencialidades identificadas no Núcleo Gradim são referentes ao 

fato desta localidade se constituir como o principal ponto de desembarque 

pesqueiro na Baía de Guanabara. Com efeito, os dados levantados no 

diagnóstico informam que o Gradim é o segundo principal ponto de 

desembarque (em volume de produção) na Baía de Guanabara, atrás apenas 

do ponto de Sardinha 88, na Ilha da Conceição. No entanto, o ponto de 

desembarque Sardinha 88 constitui-se como desembarque industrial.  

 

Adicionalmente, o Gradim dispõe de relativa infraestrutura para o desembarque 

pesqueiro, com um píer amplo e o frigorífico da FIPERJ. No entanto, o bom 

usufruto destas estruturas dependeria da melhoria do problema do 

assoreamento na área de desembarque e da resolução do conflito entre os 

pescadores artesanais, a APELGA e os atravessadores locais.  

 

5.5. Niterói 

 

Os trabalhos de pesquisa de campo nas comunidades do município de Niterói 

foram precedidos por algumas ações de articulação com atores sociais 

considerados de especial interesse para a facilitação deste trabalho. Algumas 

das ações de articulação também ocorreram paralelamente ao trabalho de 

pesquisa de campo, de acordo com as oportunidades e necessidades 

encontradas pela equipe técnica. 
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Foram realizadas importantes ações de articulação no município, podendo-se 

citar: 

 

• Reunião com o Fórum da Agenda 21, em 27.10.2015; 

 

• Reunião com o Diretor Comercial da Colônia de Pesca Z-8, que possui 

um frigorífico em Jurujuba, Sr. Ademir José dos Santos, no dia 

09.11.2015.  

 

• Reunião com o presidente da Colônia de Pesca Z-8, Sr. Gilberto Alves, 

no dia 09.11.2015. O Sr. Gilberto Alves apresentou grande resistência à 

Petrobras.  

 

• Reunião com o presidente da Associação dos Moradores do Morro da 

Penha e Portugal Pequeno (AMMOPEPPE), Sr. Adriano Felício.  Por 

meio de tal ação de articulação, foi possível identificar que a 

comunidade apresenta elementos da presença de milícia no território.  

 

Finalmente, também foi possível realizar ação de articulação com a 

FAPESCA/CONFAPESCA, por meio da realização de uma entrevista 

institucional com o Secretário Geral, Sr. Roberto Ferraz, que compareceu à 

reunião realizada na sede da APA de Guapimirim, no dia 18.01.2016 para 

apresentação do PEA RIO – BG aos representantes dos pescadores artesanais 

da Baía de Guanabara.  

 

Esta ocasião foi a única ação de articulação possível com a 

FAPESCA/CONFAPESCA, uma vez que, em três tentativas consecutivas, não 

foi possível agendar encontro com o representante da organização Sr. Misael 

de Lima. Nesse sentido, identifica-se que esta organização apresentou 

resistência ao PEA RIO – BG e não pode ser considerada parceira regional. 

 



 
 

 Programa de Educação Ambiental 
do Rio de Janeiro - Baía de 

Guanabara (PEA RIO - BG) 

Relatório Descritivo e Analítico 
do Diagnóstico Participativo 

Pág 
     140/203 

 

 

 
Coordenador 

 

 
Responsável Técnico 

 Revisão 00 
02/2017 

 

 

Deve-se destacar que a não realização de Oficinas de Escuta de Narrativas 

nas comunidades de Niterói se deveu a dificuldades de mobilização nas 

comunidades pesquisadas, com registro de baixo interesse dos pescadores 

artesanais locais.  

 

Ao mesmo tempo, este município registra a presença e forte influência de 

organizações resistentes à Petrobras e representantes, como a Colônia de 

Pesca Z-8 e a FAPESCA/CONFAPESCA, que dificultaram a viabilização de EN 

nas comunidades de Niterói. A FAPESCA, por exemplo, possui forte atuação 

em Jurujuba, que é inclusive uma das sedes da organização, de onde 

despacha o presidente Sr. Misael de Lima. 

 

Já na Ilha da Conceição, foram realizadas tentativas de articulação com a 

Associação de Pescadores do Chatão, localizada na comunidade de 

Chatão/Dona Zenaide, junto ao seu presidente, Sr. Ulisses, para realização das 

EN. No entanto, o Sr. Ulisses não respondeu aos contatos da equipe técnica da 

Walm, impossibilitando o agendamento e realização das atividades. 

 

5.5.1. Jurujuba 

 

Definida como comunidade verde no MD, a comunidade de Jurujuba recebeu a 

PSA nos dias 27, 28 e 30.10.2015 e 09.11.2015, com a realização de 9 

entrevistas. O Quadro 40  apresenta a síntese das atividades de diagnóstico 

realizadas em Jurujuba. 

 

Quadro 40  – Síntese das Atividades de Diagnóstico Realizadas em Jurujuba 

Atividade  Datas  Alcance  

Pesquisa Socioantropológica 
27, 28 e 30.10.2015 e 

09.11.2015 
9 entrevistados 
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De acordo com as observações etnográficas realizadas ao longo da PSA, a 

comunidade de Jurujuba é uma tradicional comunidade pesqueira do município 

de Niterói com perfil de pesca industrial e forte vocação turística, relativa ao 

turismo gastronômico e à beleza e balneabilidade das praias de Adão e Eva. 

 

A principal atividade relacionada à pesca artesanal nesta comunidade é a 

maricultura, nas chamadas “plantações de mexilhão”, sendo que a pesca 

artesanal embarcada na área da plataforma continental está em forte declínio. 

Os maricultores são os únicos sujeitos pesquisados que detém a propriedade 

de seus meios de produção, característica que define a pesca artesanal.  

 

Já a maioria dos pescadores pesquisados nesta comunidade era dos 

chamados “companhas”, pescadores que trabalham nas armações de pesca 

como tripulantes e exercem diferentes funções (motorista, mestre de rede, 

contramestre, cozinheiro, “geleiro”). O tamanho das armações de pesca 

depende do tamanho das embarcações utilizadas, mas em Jurujuba fala-se em 

média de tripulações de 7 a 10 membros. 

 

Os problemas socioambientais identificados nesta comunidade são listados no 

Quadro 41 . 
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Quadro 41  – Jurujuba – Problemas Socioambientais Identificados no Diagnóstico 

Fase do Diagnóstico Categoria Problemas Identificados 

Relaciona -se com os 

impactos da cadeia de 

P&G? 

Macro Diagnóstico (MD) 

Poluição dos Corpos D'água Causada 

por Lixo Doméstico e Falta de 

Saneamento Básico 

Comunidades de Niterói são 

posicionadas em área da Baía de 

Guanabara que é depositária de 

efluentes líquidos poluentes / 

Comunidade já foi sede de fábrica de 

sardinha, que lançava resíduos no 

espelho d'água.  

Não 

Descaracterização da Pesca Artesanal 

Redução no contingente de 

pescadores, de 25% da população na 

década de 1970 para 7,1% em 2005. 

Não 

Pesca Predatória Sobrepesca/Pesca Predatória Não 

Pesquisa Socioantropológica (PSA)  

Carência de Serviços e Equipamentos 

Sociais 

Deficiência na coleta de lixo na área 

residencial dos maricultores 
  

Uso e Ocupação do Solo 

Área de ocupação residencial precária 

na Vila dos Maricultores, às margens 

do espelho d'água.  

Não 

Sobrefiscalização da Pesca Artesanal 
Maricultores reclamam da fiscalização 

sobre a atividade  
Não 
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Fase do Diagnóstico Categoria Problemas Identificados 

Relaciona -se com os 

impactos da cadeia de 

P&G? 

Problemas de Saúde Relativos ao 

Exercício da Atividade 

Dois dos entrevistados na comunidade 

estavam afastados da atividade por 

problemas de saúde relacionados à 

pesca 

Não 

Poluição dos Corpos D'água Causada 

por Lixo Doméstico e Falta de 

Saneamento Básico 

Lixo superficial na Baía de Guanabara Não 
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Os dados característicos do perfil de produção pesqueira identificado em 

Jurujuba permite identificar que esta comunidade está menos exposta aos 

impactos da cadeia produtiva de P&G da Baía de Guanabara.  

 

Em primeiro lugar, devem-se considerar os bons índices da produção de 

mexilhão em Jurujuba. Ao longo da PSA os maricultores inclusive informaram 

que os índices de produção tiveram de ser rebaixados após fiscalização 

ambiental. Adicionalmente, os maricultores possuem bom poder de negociação 

de sua produção, uma vez que a venda do mexilhão é realizada coletivamente 

na ALMARJ (Associação Livre dos Maricultores de Jurujuba). 

 

Já entre os pescadores que trabalham na pesca industrial, não existe 

exposição à redução dos estoques relatada pelos pescadores das demais 

comunidades da Baía de Guanabara, uma vez que seus pesqueiros se 

localizam, segundo eles, em Cabo Frio e Itaguaí.  

 

Por outro lado, observa-se um processo de descaracterização da pesca 

artesanal nesta comunidade, uma vez que dados levantados no MD informam 

sobre a diminuição da população de pescadores na comunidade. Com efeito, 

um dos sujeitos pesquisados informou que “o pescador artesanal ou está morto 

ou aposentado”.  

 

Com relação aos conflitos socioambientais, o Quadro 42  lista aqueles 

identificados ao longo do diagnóstico. 
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Quadro 42  – Jurujuba – Conflitos Socioambientais Identificados no Diagnóstico 

Fase do Diagnóstico Categoria Conflitos Identificados 

Relaciona -se com os 

impactos da cadeia de 

P&G? 

Macro Diagnóstico (MD) 
Pescadores Artesanais X Cadeia 

Produtiva de P&G 

De acordo com dados do MD as 

comunidades de Niterói e São 

Gonçalo são as que mais possuem 

sobreposição de áreas de pesca com 

empreendimentos e estruturas de 

apoio à Petrobras.  

Diretamente 

Pesquisa Socioantropológica (PSA)  
Pescadores Artesanais X Colônias e 

Associações de Pesca 

Os pescadores de Jurujuba 

manifestaram péssima avaliação da 

atuação da Colônia Z-8, devido à falta 

de iniciativas em prol da categoria. 

Não 
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O quadro permite identificar que, a exemplo do que ocorre nas comunidades 

pesqueiras de São Gonçalo, as comunidades de Niterói apresentam o maior 

índice de sobreposição de áreas pesqueiras e empreendimentos e estruturas 

de apoio à Petrobras, o que reflete em conflito de uso pelo espelho d’água. 

 

Já na PSA foi identificado um potencial conflito entre os pescadores artesanais 

e a Colônia de Pesca Z-8, expresso na péssima avaliação que os pescadores 

locais fazem desta entidade. Foram colhidos diversos relatos sobre ocorrência 

de práticas indevidas, como a concessão de carteiras de pesca para pessoas 

que não exercem a atividade, o corte de benefícios que eram oferecidos aos 

pescadores como serviço de dentista e o mau emprego dos recursos da 

Colônia.  

 

Encerrando a análise, tem-se a avaliação das potencialidades socioambientais 

identificadas em Jurujuba, apresentadas no Quadro 43 . 

 

Quadro 43  – Jurujuba – Potencialidades Socioambientais Identificadas no 

Diagnóstico 

Potencialidades Socioambientais  

Vocação turística (gastronomia e praias balneáveis) 

Potencial de cooperativização dos maricultores 

Tradicionalidade da Festa de São Pedro 

 

A comunidade de Jurujuba possui amplo potencial turístico expresso na 

concentração de restaurantes bem avaliados pelos moradores do local e por 

turistas. Com efeito, os estabelecimentos são recomendados pela empresa 

municipal de turismo de Niterói.  

 

Adicionalmente, a localidade conta com as praias de Adão e Eva, as únicas do 

município localizadas no entorno da Baía de Guanabara que possuem 

condições de balneabilidade, apresentando também características cênicas 
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atrativas. Por exemplo, a Fortaleza de Santa Cruz da Barra é o segundo ponto 

turístico mais visitado de Niterói.  

 

Do ponto de vista da tradicionalidade foi possível observar durante a PSA que 

a Festa de São Pedro de Jurujuba constitui-se como uma das mais antigas e 

tradicionais entre as comunidades do entorno da Baía de Guanabara. 

 

Finalmente, deve-se considerar como um importante potencial a intenção dos 

maricultores pela cooperativização de suas atividades, sendo que esta 

transição jurídica já estaria em estudo pelo ALMARJ.  

 

5.5.2. Núcleo Ilha da Conceição (Chacrinha, Largo d o Sol/Praça do Sol, 

Dona Zenaide/Chatão) 

 

De modo geral, as comunidades da Ilha da Conceição foram definidas como 

verdes no MD. No entanto, ao longo da realização da PSA foi possível observar 

forte resistência dos pescadores artesanais da Chacrinha com relação à 

Petrobras. Nesse sentido, apenas uma campanha de campo foi realizada nesta 

comunidade.  

 

Nos demais pontos de desembarque pesqueiro não foi observada resistência 

ao contato, apesar disso, a concentração do sujeito prioritário do PEA RIO – 

BG era praticamente nula no Largo do Sol/Praça do Sol, inexistente em 

Sardinha 88 (caracterizada por ser desembarque industrial), e residual no 

ponto Dona Zenaide/Chatão. 

 

A realização da PSA nas comunidades da Ilha da Conceição aconteceu nos 

dias 28, 29 e 30.10.2015 e 09.11.2015, com a realização de 7 entrevistas. O 

Quadro 44  apresenta a síntese das atividades de diagnóstico realizadas na 

Ilha da Conceição. 
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Quadro 44  – Síntese das Atividades de Diagnóstico Realizadas na Ilha da 

Conceição 

Atividade  Datas  Alcance  

Pesquisa Socioantropológica 

(PSA) 

28, 29 e 30.10.2015 e 

10.11.2015 
7 entrevistados 

 

A baixa concentração de pescadores artesanais na Ilha da Conceição está 

relacionada com o avançado processo de degradação ambiental observada 

nesta região.  

 

O perfil de uso e ocupação do solo identificado na Ilha da Conceição é 

fortemente caracterizado por indústrias dos setores de estaleiros, logística e 

P&G. Além disso, observa-se ainda a concentração de bolsões de 

aglomerados subnormais e outros indicadores de vulnerabilidade 

socioambiental, como carência de equipamentos de saúde (apenas um Posto 

de Saúde da Família para atendimento de toda a ilha), problemas relativos à 

falta de saneamento básico (pontos de lançamento de esgoto no espelho 

d’água) e assoreamento das áreas costeiras (não existem áreas de praia no 

entorno da Ilha da Conceição).  

 

O Quadro 45  apresenta os problemas citados e identificados ao longo do 

diagnóstico. 
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Quadro 45  – Ilha da Conceição – Problemas Socioambientais Identificados no Diagnóstico 

Fase do Diagnóstico Categoria Problemas Identificados 

Relaciona -se com os 

impactos da cadeia de 

P&G? 

Macro Diagnóstico (MD) 

  

Poluição dos Corpos D'água Causada 

por Lixo Doméstico e Falta de 

Saneamento Básico 

Comunidades de Niterói são 

posicionadas em área da Baía de 

Guanabara que é depositária de 

efluentes líquidos poluentes.  

Não 

Pesca Predatória Sobrepesca/Pesca Predatória Não 

Pesquisa Socioantropológica (PSA)  

Poluição dos Corpos D'água Causada 

por Lixo Doméstico e Falta de 

Saneamento Básico 

Pontos de lançamento de esgoto no 

espelho d'água em todas as 

comunidades pesquisadas na Ilha da 

Conceição.  

Não 

Violência Urbana Venda de entorpecentes na Chacrinha  Não 

Uso e Ocupação do Solo 
Perfil de assentamentos precários 

(favelas) em toda a Ilha da Conceição 
Não 

Assoreamento 

Aterramento da costa, não existem 

praias. Os pescadores relatam que a 

Ilha da Conceição "não é mais uma 

ilha" 

Não 

Carência de Serviços e Equipamentos 

Sociais 

Carência de equipamentos de saúde, 

apenas um PSF para atendimento de 
Não 
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Fase do Diagnóstico Categoria Problemas Identificados 

Relaciona -se com os 

impactos da cadeia de 

P&G? 

toda a população da Ilha da Conceição  

Impactos da Cadeia Produtiva de P&G Rebocadores jogam lixo na B.G. Diretamente 

Descaracterização da Pesca Artesanal 

Pesca ocasional, maioria dos 

entrevistados exerce a pesca 

artesanal apenas ocasionalmente.  

Não 

Aumento dos Custos Materiais e 

Subjetivos na Produção da Pesca 

Artesanal 

Redução dos estoques Indiretamente 
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A análise dos problemas identificados no MD e na PSA permitiram verificar que 

a questão da poluição da Baía de Guanabara na Ilha da Conceição é o 

principal agravante do exercício da pesca artesanal nestas comunidades. Além 

disso, a infraestrutura precária dos pontos de desembarque também prejudica 

o exercício da pesca por parte dos poucos profissionais que ainda atuam neste 

setor.  

 

Estes problemas, associados com a questão da pesca predatória, exercida ao 

largo por traineiras, afetam os estoques de pescado, forçando os pescadores 

artesanais a buscarem atividades complementares para compor a renda. De 

fato, todos os pescadores artesanais entrevistados nestas comunidades podem 

ser incluídos na categoria de pescadores ocasionais, uma vez que a pesca 

artesanal não é a principal fonte de seus rendimentos.  

 

Como observado em outras comunidades, a redução dos estoques é entendida 

pelos sujeitos pesquisados na Ilha da Conceição como um dos impactos da 

cadeia produtiva de P&G, mas os pescadores locais reconhecem que a 

situação global de degradação da Baía de Guanabara é o principal fator de 

influência sobre os estoques. 

 

Já entre os problemas diretamente relacionados aos impactos da cadeia 

produtiva de P&G, foi citada a poluição promovida pelos rebocadores que 

prestam apoio a esta indústria.  

 

Apesar disso, na comunidade da Chacrinha observou-se grande resistência à 

Petrobras, durante a PSA, que se constitui como o principal conflito observado 

neste núcleo de comunidades, como mostra o Quadro 46 . 
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Quadro 46  – Ilha da Conceição – Conflitos Socioambientais Identificados no Diagnóstico 

Fase do Diagnóstico Categoria Conflitos Identificados 

Relaciona -se com os 

impactos da cadeia de 

P&G? 

Macro Diagnóstico (MD) Não foram identificados conflitos socioambientais nesta fase do diagnóstico para a Ilha da Conceição 

Pesquisa Socioantropológica  

(PSA) 

Pescadores Artesanais X Colônias e 

Associações de Pesca 

Os pescadores da Ilha da Conceição 

também manifestaram péssima 

avaliação da atuação da Colônia Z-8, 

devido à falta de iniciativas em prol da 

categoria. 

Não 

Pescadores Artesanais X Cadeia 

Produtiva de P&G 

Pescadores Artesanais X Petrobras. 

Foi observada grande resistência ao 

contato na comunidade da Chacrinha 

durante a realização da PSA.  

Diretamente 
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A análise do quadro permite identificar que, a exemplo do que ocorre em 

Jurujuba, as comunidades da Ilha da Conceição também possuem conflito com 

a Colônia de Pesca Z-8, relativo à baixa avaliação que os pescadores fazem da 

organização. 

 

Outro conflito identificado nesta comunidade, ao longo da realização da PSA, é 

relativo à resistência ao contato com a Petrobras na comunidade da Chacrinha. 

De acordo com os entrevistados: 

 

“A Petrobras acabou com a pescaria”. 

 

“A Petrobras é uma pedra no sapato, ainda deve a indenização do vazamento 

de 2000”. 

 

Na Chacrinha, alguns dos pescadores abordados se recusaram a conceder 

entrevista. 

 

Finalmente, a análise do discurso dos pescadores artesanais entrevistados e 

as observações etnográficas permitem identificar as seguintes potencialidades 

socioambientais nas comunidades do Núcleo Ilha da Conceição: 

 

Quadro 47  – Ilha da Conceição – Potencialidades Socioambientais 

Identificadas no Diagnóstico 

Potencialidades Socioambientais  

Forte senso de pertencimentos (os locais se consideram como filhos da Ilha da Conceição) 

Relativo nível de organização social (presença da Associação do Chatão e da Associação de 

Moradores da Ilha da Conceição) 

 

Observa-se que o relativo nível de organização social já existente na Ilha da 

Conceição pode potencializar eventuais futuras iniciativas a serem realizadas 

neste núcleo de comunidades, sobretudo na área do Chatão/Dona Zenaide. 
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Adicionalmente, deve-se considerar a atuação da Associação de Moradores da 

Ilha da Conceição, que inclusive presta serviço de entrega de correspondência 

para moradores que habitam os assentamentos irregulares da região. 

 

Finalmente, os sujeitos pesquisados manifestaram forte senso de 

pertencimento, relativo à identidade comunitária, o que pode facilitar iniciativas 

de valorização da cultura local. 

 

6. BAÍA DE GUANABARA 

 

6.1. Problemas Socioambientais Regionais 

 

A identificação dos problemas socioambientais que afetam as comunidades 

pesqueiras da Baía de Guanabara pesquisadas no âmbito no diagnóstico 

participativo do PEA RIO-BG numa escala regional é realizada por meio da 

análise da frequência da menção aos problemas específicos nas oficinas de 

EN realizadas.  

 

Esta opção metodológica parte do princípio de que os dados das EN são 

representativos do cenário regional dado que o próprio formato e dinâmica 

destas oficinas favoreciam uma reflexão socioambiental mais ampla que a 

escala comunitária por parte dos participantes.  

 

O caráter regional das EN responde a três princípios característicos das 

oficinas: em primeiro lugar o fato de serem abertas a todos os membros das 

comunidades pesquisadas, independentemente de serem pescadores, apesar 

de a mobilização ter sido focada no público prioritário do projeto, em segundo 

lugar por permitirem a reunião de pescadores artesanais de diferentes 

localidades (por exemplo, nas comunidades onde as oficinas foram realizadas 

em núcleos de comunidades); finalmente, pela utilização de metodologias e 
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atividades pedagógicas voltadas à sensibilização do sujeito prioritário do PEA 

RIO – BG para a realidade socioambiental da região como um todo. 

 

Nesse sentido, a própria Oficina de EN 3 foi planejada visando a uma 

consolidação regional dos resultados do diagnóstico. Tendo sido realizada em 

Niterói, na Faetec Henrique Lages, e com disponibilização de transporte para 

os pescadores e pescadoras artesanais de todas as comunidades 

pesquisadas, esta EN permitiu a validação coletiva dos dados do diagnóstico, 

bem como o refinamento das estratégias de delineamento da proposta de 

mitigação, por meio da identificação das expectativas do sujeito prioritário do 

PEA RIO – BG com relação a possíveis projetos. 

 

Adicionalmente, deve-se destacar a validade da metodologia empregada, uma 

vez que durante a realização da Oficina de EN 3 – em 31.10 e 07.11 de 2016 – 

os pescadores artesanais das comunidades pesquisadas foram solicitados a 

complementar os dados levantados nas Oficinas 1 e 2 que foram realizadas 

localmente.  

 

Apenas uma complementação foi solicitada pelos participantes, relativa à 

questão da distribuição de royalties da exploração do pré-sal, que foi 

devidamente incorporada ao escopo global dos dados levantados. 

 

Por outro lado, identifica-se que os dados da PSA são mais focados nas 

realidades locais, referindo-se às modulações dos problemas socioambientais 

macroestruturais que se desenvolvem na Baía de Guanabara de uma forma 

geral. Além disso, a verificação das frequências dos problemas citados nas EN 

permite identificar a recorrência dos referidos problemas no discurso dos 

sujeitos pesquisados, o que pode apontar para as vulnerabilidades que mais 

influenciam a percepção socioambiental dos pescadores artesanais das 

comunidades pesquisadas. 
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Por sua vez, a ênfase na percepção ambiental dos sujeitos pesquisados 

responde à necessidade de se estabelecer um diagnóstico participativo, no 

qual as prioridades indicadas pelo sujeito prioritário estejam de fato na base da 

proposta de mitigação. Nesse sentido o Quadro 48  apresenta as categorias de 

problemas socioambientais no discurso dos sujeitos pesquisados por ordem de 

frequência. 

 

Quadro 48  – Frequências das Categorias de Problemas Socioambientais 

Categorias de Problemas Socioambientais  Frequências  

Impactos da Cadeia Produtiva de P&G 21 

Aumento dos Custos Materiais e Subjetivos na Produção da 

Pesca Artesanal 
19 

Falta/Deficiência de Saneamento Básico 16 

Falta de Apoio à Atividade (Políticas Públicas)/Deficiência de 

Infraestrutura para Exercício da Atividade 
14 

Poluição dos Corpos D'Água Causada por Lixo Doméstico e Falta 

de Saneamento Básico 
14 

Sobrefiscalização da Pesca Artesanal 11 

Problemas Burocráticos com RGP e Seguro-Defeso 8 

Assoreamento 7 

Carência de Serviços e Equipamentos Sociais 7 

Pesca Predatória 7 

Outros 7 

Carência de Organização Social dos Pescadores 6 

Desmatamento 4 

Descaracterização da Pesca Artesanal 4 

Poluição Industrial 3 

Problemas de Saúde Relativos ao Exercício da Atividade 3 

Uso e Ocupação do Solo 2 

Violência Urbana  0 
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A análise comparada do quadro de frequências e dos quadros comunitários 

permite identificar os problemas relativos às categorias Impactos da Cadeia 

Produtiva de P&G , Aumento dos Custos Materiais e Subjetivos na 

Produção da Pesca Artesanal , Falta de Apoio à Atividade (Políticas 

Públicas)/Deficiência de Infraestrutura para Exercí cio da Atividade , 

Falta/Deficiência de Saneamento Básico  e Poluição dos Corpos D'Água 

Causada por Lixo Doméstico e Falta de Saneamento Bá sico  são 

recorrentes em todas as comunidades pesquisadas. 

 

Apesar da não realização das oficinas de EN nas comunidades de Niterói e 

São Gonçalo, observa-se que existe tendência de corroboração dos dados 

regionais, uma vez que estas categorias já estão presentes nos quadros 

socioambientais das comunidades destes municípios nos dados levantados 

pela PSA. 

 

Por outro lado, os problemas da categoria Sobrefiscalização da Pesca 

Artesanal  foram mais citados nas comunidades localizadas “no fundo da Baía”, 

nos municípios de Magé e Itaboraí, tendo em vista sua proximidade com 

relação à APA de Guapimirim, onde a fiscalização ambiental sobre a pesca 

artesanal é mais percebida.  

 

Tais comunidades, inclusive, encontram-se em situação de conflito com o 

ICMBio, órgão que faz a gestão da UC. Este conflito é relativo a denúncias de 

utilização de formas truculentas de fiscalização ambiental sobre a atividade da 

pesca, com o uso de violência simbólica e física, falta de diálogo na delimitação 

das interdições à pesca, desconsideração pelos saberes tradicionais dos 

pescadores artesanais, ausência de canais de diálogo com a população que 

vive no entorno da UC, entre outros fatores que são citados pelo sujeito 

prioritário do PEA RIO – BG.  
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Nesse sentido, identifica-se que qualquer eventual ação do programa que 

tenha a APA de Guapimirim e o ICMBio como atores associados deve ser 

cuidadosamente planejada e submetida à avaliação dos pescadores artesanais 

que atuam nas áreas de influência da UC, sob risco de estar fadada ao 

fracasso. A avaliação geral dos pescadores artesanais desta região com 

relação ao ICMBio – frequentemente denominado “Ibama”, no discurso local – 

é bastante negativa, sendo que esta situação de conflito pode comprometer 

futuras parcerias com esta instituição se mediações necessárias não forem 

realizadas para levar esta relação a bons termos. 

 

Os pescadores artesanais de Itambi, por exemplo, são frequentemente 

reticentes a menções de projetos que envolvam a APA de Guapimirim. O 

mesmo foi observado em Piedade, comunidade na qual foram colhidos relatos 

de que a administração da UC favorece lideranças da pesca artesanal que não 

possuem vinculação com as demandas da categoria quando da distribuição de 

“cursos”. Nesse sentido, observa-se um grande distanciamento entre a 

categoria dos pescadores artesanais e esta UC, em tudo o que ela representa 

regionalmente. 

 

Ainda em Piedade, é comum observar no discurso dos pescadores, em 

situações informais, que “A APA quer acabar com os currais”. Os pescadores 

locais se orgulham muito de seu passado caiçara e indígena – uma vez que a 

arte do curral, segundo esses, é tecnologia criada pelos Tupi da costa – e o 

ICMBio produz deliberadamente políticas internas de perseguição e interdição 

aos chamados “curraleiros”.  

 

Desta forma, não é estranho que, quando questionados em relação a eventuais 

parceiros para a realização de ações mitigatórias, os sujeitos pesquisados não 

citem nenhuma vez a APA de Guapimirim, mesmo tendo em vista o papel que 

a UC tem na conservação ambiental. Pelo contrário, a APA é vista como um 
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local de interdição e distribuição de privilégios a uma minoria desvinculada da 

categoria.   

 

Por outro lado, em algumas localidades, os pescadores artesanais se 

ressentem da falta de fiscalização sobre práticas predatórias. Desta forma, a 

Pesca Predatória  foi citada com mais frequência nas comunidades da Ilha do 

Governador, uma vez que estes pescadores apresentam forte resistência à arte 

do curral, empregada em comunidades vizinhas, e à pesca industrial realizada 

pelas traineiras (que ocorre com bastante frequência no entorno da Ilha do 

Governador).  

 

O Assoreamento , categoria de problema muito frequente nas comunidades de 

Magé, sobretudo em Canal/Barbuda, foi citado sete vezes ao longo das EN. 

Nesse sentido não representa um problema considerado como regional pelo 

sujeito prioritário. 

 

Curiosamente problemas relativos à Violência Urbana  foram citados apenas 

duas vezes ao longo das EN, apesar de se tratar de questão social com longo 

histórico na RMRJ. Este dado pode estar associado ao medo de eventuais 

represálias por denúncias realizadas publicamente, o que pode indicar porque 

este problema aparece com menor frequência nas oficinas do que no contexto 

da PSA, que utilizou a técnica de entrevista e proporcionava maior sensação 

de confidencialidade dos dados aos sujeitos pesquisados. 

 

Outro importante problema que caracteriza a realidade atual da pesca 

artesanal, mas apresenta baixa frequência no discurso dos participantes das 

EN é a Carência de Organização Social dos Pescadores Artesa nais , que 

pode estar associada a uma visão paternalista das entidades representativas 

da classe, como as Colônias e Associações de Pesca, e do Estado em si.  
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Com efeito, durante a PSA eram frequentes as respostas “falta um 

representante” e “o pescador é abandonado” quando os sujeitos pesquisados 

eram questionados a respeito do padrão organizativo de suas comunidades 

frente à necessidade de resolução de problemas comunitários.  

 

Este dado, no entanto, não anula a patente falta de apoio ao exercício da 

atividade, seja na forma de políticas públicas ou na infraestrutura necessária 

para desembarque e comercialização de pescado. Com efeito, os dados 

permitem observar que a categoria de problemas Falta de Apoio à Atividade 

(Políticas Públicas) /Deficiência de Infraestrutura  para Exercício da 

Atividade afetam, em diferentes graus, todas as comunidades pesquisadas. 

 

Ainda com relação aos problemas regionais, deve-se considerar que a 

Falta/Deficiência de Saneamento Básico  e a Poluição dos Corpos D'Água 

Causada por Lixo Doméstico e Falta de Saneamento Bá sico  podem ser 

agrupados como um dado da crítica situação de saneamento básico observado 

em todas as comunidades, concentrando 30 entradas. 

 

O agrupamento é possível, tendo em vista seus impactos sobre a pesca 

artesanal, uma vez que todas as comunidades pesquisadas apresentaram 

problemas relativos ao saneamento básico, sejam relativos à falta de rede de 

coleta de esgoto, deficiência na coleta do lixo doméstico, ou ambos, e que 

pescadores artesanais reconhecem que a poluição da Baía de Guanabara 

afeta drasticamente sua atividade. 

 

Além disso, a percepção dos pescadores artesanais com relação a este dado 

da qualidade ambiental da Baía de Guanabara é corroborada por dados 

recentes do Instituto Trata Brasil (2014) que informam sobre os indicadores de 
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poluição do espelho d’água em termos da deficiência da coleta de esgoto nos 

munícipios compreendidos pela sua bacia hidrográfica28. 

 

Segundo a pesquisa, apenas 58% dos domicílios dos 16 municípios que são 

drenados pelos 55 rios que desaguam na Baía de Guanabara, estavam 

conectados à rede geral de coleta de esgoto em 2012. De acordo com os 

mesmos dados, entre os municípios pesquisados no diagnóstico do PEA RIO – 

BG, Itaboraí, Magé e São Gonçalo encontram-se ainda abaixo desta média 

com, respectivamente, 39,1%, 39,4% e 30,4% de domicílios conectados à rede 

geral de esgoto.  

 

Adicionalmente, deve-se considerar os indicadores de poluição superficial, 

relativos à deposição de resíduos sólidos no espelho d’água. Tal questão 

ganhou projeção nacional e internacional devido à realização dos Jogos 

Olímpicos de 2016 na cidade do Rio de Janeiro, entre 5 e 21.08.2016. A 

grande concentração de lixo flutuante causou polêmica entre delegações de 

diversos países que questionaram a realização das provas aquáticas, como a 

vela, na Baía de Guanabara. 

 

De acordo com dados do Governo do Estado, a quantidade de lixo depositada 

no espelho d’água mensalmente atingiu 296 toneladas em 2014, enquanto 

outras 25,9 toneladas foram recolhidas por barreiras de contenção instaladas 

em rios que desaguam na Baía de Guanabara e 33 toneladas recolhidas por 

barcos que prestam serviço de limpeza29. 

 

A situação de grave deficiência nos serviços de saneamento básico na RMRJ 

como um todo e, em especial, nos municípios depositários de resíduos na Baía 

de Guanabara, em conjunto com os Impactos da Cadeia Produtiva de P&G , 

                                                           
28 EX ANTE CONSULTORIA ECONÔMICA. Benefícios Econômicos da Expansão do Saneamento na Baía de 
Guanabara. Rio de Janeiro: Instituto Trata Brasil, 2014. 
29 HERRERO, T. & HINZEL, J. H. Bela fachada, suja realidade. Disponível em: http://contario.net/bela-fachada-suja-
realidade/ 
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também largamente reconhecidos pelos sujeitos prioritários do PEA RIO – BG, 

possuem efeito sinérgico sobre o Aumento dos Custos Materiais e 

Subjetivos de Produção da Pesca Artesanal . 

 

Questão que afeta todas as comunidades pesquisadas, o Aumento dos 

Custos Materiais e Subjetivos de Produção da Pesca Artesanal  refere-se 

principalmente à redução nos estoques de pescado e na danificação e perda 

de materiais de pesca, como as redes e até mesmo os motores das 

embarcações. Tais problemas são causados, de acordo com os sujeitos 

pesquisados, tanto pela grande concentração de lixo superficial e poluição 

ambiental da Baía de Guanabara como pelos Impactos da Cadeia Produtiva 

de P&G.  A pesca industrial, realizada em traineiras, também foi citada 

pontualmente como causadora da redução dos estoques, especialmente nas 

comunidades do Núcleo Ilha da Conceição, em Niterói, e da Ilha do 

Governador, no Rio de Janeiro.  

 

Relativamente aos custos objetivos, podem-se citar os custos materiais 

diretamente envolvidos na produção como, por exemplo, as redes e os 

insumos utilizados na confecção das redes (os chamados “panos” de rede, 

chumbo, linha, etc), o combustível utilizado nas embarcações que são 

motorizadas, os gastos com manutenção das embarcações, eventuais gastos 

com gelo para armazenamento do pescado, em alguns casos os gastos com 

carregadores em pontos de desembarque 8,(por exemplo no Gradim), entre 

outros.  

 

Entre os custos objetivos, também pode ser elencado o tempo gasto na 

produção, que segundo os pescadores artesanais vem aumentando 

consideravelmente frente ao cenário de degradação ambiental que provoca a 

redução dos estoques. Considera-se o tempo gasto na produção como um 

custo objetivo porque este recurso é passível de mensuração, embora durante 

a PSA este dado não tenha sido levantado em aspectos quantitativos.  
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Por outro lado, o custo objetivo relativo ao tempo gasto na produção (e seu 

aumento) acarreta em custos subjetivos relatados pelos pescadores artesanais, 

expresso pelo desequilíbrio entre o tempo da produção e o tempo da fruição, 

como por exemplo, o tempo disponível diariamente para o descanso, o convívio 

com a família e os amigos e a realização de atividades culturais, políticas e 

associativas.  

 

Este dado deve ser considerado como um importante ponto de atenção, uma 

vez que os pescadores artesanais são, com bastante frequência, descritos 

pelos seus representantes (diretores de Colônia, membros de associações, 

etc.) como “desinteressados”, “ignorantes” e “preguiçosos” quando se trata de 

atividades voltadas à organização social. 

 

Esta suposta falta de interesse da categoria, no entanto, deve ser considerada 

dentro do contexto da situação material dos pescadores artesanais da Baía de 

Guanabara na atualidade, que é marcada pelo empobrecimento destes 

profissionais na maioria das comunidades pesquisadas e por uma rotina de 

trabalho exaustiva na qual são dispendidas muitas horas diárias. 

 

Nesse sentido, identifica-se que a falta de tempo e recursos estão entre os 

principais entraves para a organização social dos pescadores e sua devida 

incorporação a iniciativas já existentes (como as associações de pesca e 

organizações correlatas) ou futuras. 

 

Já com relação aos impactos da cadeia produtiva de P&G, foi possível 

observar nos dados analisados nos quadros socioambientais das comunidades 

pesquisadas, que aqueles que incidem diretamente sobre a pesca artesanal 

são relativos ao tráfego de embarcações de grande porte, aos volumes de 

luminosidade, ruídos e poluição especificamente produzidos por estas 

embarcações, às áreas de restrição à pesca dos empreendimentos e 
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instalações da indústria de P&G, às áreas de fundeio das embarcações de 

apoio e aos problemas de convívio com estas instalações (relatos de uso de 

violência por parte de empresas de segurança privada). Ou seja, 

genericamente, problemas relativos à disputa pelo uso do espelho d’água. 

 

Desta forma, pelo ordenamento das categorias, pode-se identificar que a 

situação da pesca artesanal da Baía de Guanabara é atualmente impactada 

por problemas socioambientais que tem origem na falta de políticas públicas de 

saneamento básico na RMRJ e nos impactos causados pela indústria de P&G, 

que direta e indiretamente dificultam o exercício da pesca artesanal. Ressalta-

se que o Aumento dos Custos Materiais e Subjetivos de Produção na Pesca 

Artesanal é entendido pelo sujeito prioritário do PEA RIO – BG como uma 

consequência destas duas categorias de problemas. 

 

Desta forma, pode-se identificar que, no que se refere à percepção ambiental 

dos sujeitos pesquisados, o acúmulo dos impactos do lançamento de esgoto e 

lixo doméstico na Baía de Guanabara e dos impactos da cadeia produtiva de 

P&G possui efeitos sinérgicos sobre o principal dado de qualidade ambiental do 

ponto de vista da pesca artesanal, qual seja: a variação (negativa) dos 

estoques de pescado e o consequente aumento nos custos de produção. 

 

Os problemas relativos ao saneamento básico e à cadeia produtiva de P&G 

elevam os custos de produção da pesca artesanal provocando a necessidade 

de manutenção e reposição precoces de materiais e petrechos danificados ou 

perdidos. 

 

Já num aspecto subjetivo, estes problemas afetam também os pescadores 

artesanais, pois expressam o aumento no tempo gasto individualmente na 

produção (e a consequente redução do tempo para o descanso e o lazer) e na 

desarticulação social dos pescadores artesanais, devido à baixa sucessão 

intergeracional observada nos contingentes de pescadores artesanais em cada 
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comunidade e na baixa capacidade para engajamento em atividades 

associativas (que nem por isso deixam de ser reconhecidas como necessárias 

pelos pescadores). 

 

Estes fatores em conjunto comprometem a reprodução social dos pescadores 

artesanais da Baía de Guanabara, a despeito da tradicionalidade observada na 

maioria das comunidades pesquisadas. Tal fato já é amplamente reconhecido e 

problematizado pelos sujeitos pesquisados, o que aponta para a capacidade de 

reflexividade deste grupo social, uma vez que os pescadores artesanais estão 

cientes das ameaças à sua reprodução social. Em diversas ocasiões ao longo 

da PSA e das EN, o sujeito prioritário do PEA RIO – BG afirmou que a pesca 

artesanal na Baía de Guanabara “está acabando” ou que os próprios 

pescadores artesanais iriam deixar de existir devido à situação de degradação 

ambiental. 

 

Esta situação promove uma desmobilização e falta de interesse entre os mais 

jovens, que vêm sistematicamente perdendo o interesse no exercício da 

atividade e, consequentemente, a preocupação dos pescadores mais velhos 

com relação à descontinuidade do ofício, em geral, mas também especialmente 

na esfera familiar. 

 

Apesar destas considerações, deve-se destacar que estudos específicos sobre 

os estoques de pescado e a ictiofauna na Baía de Guanabara seriam 

necessários para verificar os efeitos específicos de diferentes fatores de 

alteração da qualidade ambiental sobre estes estoques. 

 

Finalmente, para a análise regional, é importante recuperar os resultados 

obtidos nas Oficinas 3A e 3B, nas quais foi realizada a busca de temas 

geradores para elaborar de maneira participativa junto ao sujeito prioritário do 

PEA RIO – BG uma compreensão mais aprofundada e crítica de sua realidade 

socioambiental. De acordo com Silva (2007): 
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Se o ponto de partida da educação libertadora, fundada no diálogo, é 

a realidade concreta e esta, nas palavras de Paulo Freire, são os 

dados objetivos, mais a compreensão que os sujeitos têm dela, é 

preciso ouvir estes sujeitos. É preciso “organizar a escuta” das 

populações inseridas na realidade a ser transformada. A escuta, nos 

trará as “falas significativas” da população, explicitando suas 

contradições e, portanto, os “temas geradores” de diálogo. Assim, se 

não houver escuta, não haverá diálogo e nossa ação se dará sobre 

ou para e não com ela. Consequentemente não haverá libertação, 

nem transformação da realidade (SILVA, 2007, p.11). 

 

Portanto, infere-se que a elaboração dos temas geradores tem como objetivo 

guiar o trabalho dos educadores populares na organização dos conhecimentos 

a serem abordados na formação da comunidade.  

 

Desta forma, através da realização da Oficina 3B, mediante a realização de 

quatro diferentes grupos de discussão, foi possível a identificação de 6 temas 

geradores que refletem a situação da pesca artesanal na Baía de Guanabara, 

quais sejam: 

 

• “Organização e autonomia, pensar na cadeia da pesca como um todo”; 

 

• População Ribeirinha contribuindo para a limpeza da Baía de 

Guanabara e contribuindo com a fiscalização. Para isso é preciso união, 

credibilidade e informação para fortalecer o pescador”; 

 

• “Nós todos dependemos do mar, todos têm que se unir, o futuro de 

todos depende da Baía de Guanabara”; 

 

• “Respeito ao pescador para que ele possa ter garantia de 

sustentabilidade e espaço para a pesca artesanal”; 
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• “Garantir os direitos e a saúde do pescador”; 

 

• “Consenso de todos para a despoluição”. 

 

Os temas geradores identificados junto ao sujeito prioritário permitem a 

reflexão sobre a dependência do território vivido enquanto base comum para a 

reprodução social, a necessidade de organização social para a manutenção 

das condições de uso sustentável dos recursos naturais, o desejo dos 

pescadores artesanais em tomar posição ativa na formulação de regras de uso 

e ocupação do espaço marítimo e a necessidade de respeito mútuo entre os 

diferentes atores sociais que se utilizam do espelho d’água.  

 

É possível observar que, no plano discursivo, os temas geradores construídos 

coletivamente na Oficina 3B, que possuiu caráter regional, apresentam 

ressonância com os dados secundários do MD e os dados primários da PSA, 

que já indicavam a situação de degradação ambiental relativa à carência de 

saneamento básico, o conflito com a cadeia produtiva de P&G e o 

empobrecimento dos pescadores artesanais, que não têm, atualmente, seus 

direitos assegurados de fato. Nesse sentido, é importante que a elaboração da 

proposta de projeto esteja alinhada com estes temas. 

 

6.2. Conflitos Socioambientais Regionais 

 

Pescadores Artesanais X Cadeia Produtiva de P&G 

 

Apesar de reconhecer os efeitos sinérgicos dos impactos descritos sobre a 

pesca artesanal, o principal conflito socioambiental identificado nas 

comunidades pesquisadas, que pode ser definido como possuidor de caráter 

regional é o conflito entre os pescadores artesanais e a cadeia produtiva de 

P&G, expresso especificamente com relação à Petrobras. 
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De acordo com o discurso do sujeito prioritário do PEA RIO – BG, a Petrobras 

é identificada como principal representante do setor uma vez que, segundo ele, 

concentra as principais iniciativas e investimentos da cadeia produtiva de P&G 

no espelho d’água. Além disso, deve-se considerar do ponto de vista da 

discussão metodológica, que a própria interação de pesquisa pode influenciar a 

percepção dos sujeitos pesquisados nesse sentido.  

 

No entanto, existem elementos de ordem material e simbólica que são 

apropriados discursivamente pelos pescadores artesanais para embasar a 

narrativa sobre este conflito, no que se refere especificamente à Petrobras. Em 

primeiro lugar, deve-se considerar a narrativa do vazamento de 2000 que, 

devido à sua magnitude e situação de irresolução (o litígio em torno do 

pagamento de indenizações pela Petrobras aos pescadores artesanais está em 

aberto) ainda está em disputa.  

 

Deve-se destacar que na narrativa do acidente de 2000, construída 

coletivamente pelos pescadores artesanais, os impactos sobre a pesca 

artesanal só foram tão severos porque a companhia teria utilizado técnicas 

inadequadas para a remediação do vazamento. De acordo com os sujeitos 

pesquisados, em vez da remoção do óleo que se dispersou no espelho d’água, 

a Petrobras teria utilizado um produto químico “dispersante” que fez com que o 

óleo se depositasse no fundo da Baía de Guanabara, comprometendo 

definitivamente a capacidade de recuperação deste ecossistema. 

 

Para além desta questão, é generalizada a percepção de que a Petrobras 

“manda” na Baía de Guanabara, e que os dispositivos de licenciamento 

ambiental que incidem sobre os empreendimentos da companhia não são 

participativos e democráticos, sendo que a própria realização do diagnóstico do 

PEA RIO – BG foi questionada diversas vezes ao longo da PSA e das EN. Foi 

comum o questionamento, por parte do sujeito pesquisado ao longo de todo o 
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diagnóstico: “quem precisa de educação ambiental? O pescador artesanal ou a 

Petrobras”? 

 

Adicionalmente, deve-se considerar que a modulação deste conflito varia em 

cada comunidade de acordo com os níveis e padrões organizativos dos 

pescadores artesanais. Por exemplo, nas comunidades do Núcleo Mauá, em 

Magé, dada a presença e forte atuação da AHOMAR os pescadores artesanais 

apresentam um arsenal crítico muito maior com relação à Petrobras, enquanto 

em comunidades carentes de organização como Núcleo Canal/Barbuda, 

também em Magé e Ilha da Conceição, em Niterói, a postura observada é de 

pessimismo e sensação de impotência.  

 

A ocorrência do acidente de 2000 promove ainda a disposição dos pescadores 

artesanais em atribuir à companhia todos os impactos da cadeia produtiva de 

P&G, além da responsabilidade por resolver mesmo problemas 

socioambientais que não se relacionam com os impactos especificamente 

produzidos pela empresa. 

 

Por exemplo, foi relativamente comum ao longo da PSA a sugestão de alguns 

dos entrevistados referentes à necessidade de intervenções investigativas ou 

administrativas sobre as Colônias de Pesca que, em tese, poderiam ser 

realizadas pela Petrobras para melhorar a atuação destas organizações. 

 

Nesse sentido, identifica-se que apesar de sua má avaliação, expressa no 

arsenal crítico dos pescadores artesanais da Baía de Guanabara, a Petrobras é 

representada como um agente que também concentra expectativas de 

transformação social por parte do sujeito prioritário do PEA RIO – BG, no vácuo 

deixado pela ausência do Estado e da formulação de políticas públicas 

voltadas à recuperação da pesca artesanal. 
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Pescadores Artesanais X Colônias e Associações de P esca: 

 

Outro importante conflito identificado em escala regional é o conflito entre os 

pescadores artesanais e as organizações que pretendem representá-los. Este 

conflito é expresso também na disputa entre Colônias de Pesca e Associações 

de Pescadores, que atualmente atingem profusão em objetivos e formatos que 

confundem até mesmo os pescadores artesanais que afirmam organizar. 

 

A análise das entrevistas realizadas ao longo da PSA permite observar que o 

histórico das associações de pesca está relacionado diretamente com o 

declínio de representatividade e poder das Colônias de Pesca ao longo dos 

últimos anos.  

 

Tal declínio é relativo à falta de recursos para operacionalizar as ações das 

colônias, à falta de destinação de iniciativas voltadas para o beneficiamento da 

pesca artesanal, ocorrência de irregularidades administrativas, fraudes na 

concessão de carteiras e inexistência ou deficiência de mecanismos 

democráticos para eleição das diretorias (com perpetuação no poder de 

agrupamentos políticos tradicionais). 

 

De forma geral, a avaliação das Colônias de Pesca Z-8, Z-9 e Z-10, que 

possuem prerrogativa de representação das comunidades pesqueiras 

pesquisadas, é bastante negativa entre os pescadores artesanais. 

 

Frente a esta situação, agrupamentos políticos locais e regionais iniciaram 

movimentos no sentido de reorganizar os pescadores artesanais em 

associações que comumente utilizam o aposto “livre” em seus nomes, para 

estabelecer contraponto com relação às Colônias de Pesca e numa tentativa 

de qualificar sua atuação. A APELGA, entre outras, é exemplo deste tipo de 

associação. 
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Em São Gonçalo, os dados do MD também permitiram a identificação da 

COPALISG (Colônia de Pesca Livre de São Gonçalo), modelo de colônia de 

pesca independente que pretende agregar os pescadores da Colônia Z-8. No 

entanto, a organização não é citada pelos pescadores artesanais do Gradim e 

comunidades adjacentes. 

 

Já entre associações do caráter da AHOMAR, que possui forte atuação em 

Magé, sobretudo no Núcleo Mauá, o modelo de atuação é influenciado por uma 

espécie de associativismo de resultados, na qual os pescadores filiados (existe 

o pagamento de mensalidade) ingressam coletivamente em ações judiciais 

relativas a ocorrências ambientais. Além disso, em Mauá, também foi 

constatada a existência de conflito entre a AHOMAR e a Colônia de Pesca Z-9. 

 

No Rio de Janeiro, nas comunidades da Ilha do Governador, observa-se 

conflito entre a Colônia de Pesca Z-10 e a Associação dos Pescadores de 

Bancários. Este conflito afetou inclusive a realização das EN nesta região, uma 

vez que representantes da Colônia de Pesca Z-10 realizaram trabalho de 

desmobilização para as oficinas que foram realizadas na comunidade de 

Bancários, segundo relatos colhidos junto ao agente local e outros 

participantes. Desta forma, posteriormente, a mesma colônia solicitou 

realização de Oficina de EN em Jequiá, “na área da colônia”. 

 

Deve-se considerar, no entanto, que a avaliação dos pescadores artesanais 

com relação à atuação das associações de pesca não é muito melhor do que a 

observada no caso das colônias.  

 

No caso da comunidade de Itambi, por exemplo, é patente a situação de 

sobreposição de associações que são mal avaliadas pelos pescadores locais. 

Comunidade pesqueira que conta com 58 pescadores artesanais e catadores 

de caranguejo, segundo informações dos próprios sujeitos pesquisados, Itambi 

possui duas associações de pesca, a ACAPESCA e a ITAPESCA. Nenhuma 
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delas, no entanto, realiza reuniões abertas ou comunica devidamente suas 

ações aos pescadores locais.  

 

Durante as EN aconteceram inclusive denúncias de que projetos de 

capacitação ofertados pela APA de Guapimirim estariam beneficiando 

exclusivamente a diretoria da ACAPESCA.  

 

Desta forma, em geral as associações são vistas pelos pescadores artesanais 

como organizações que não possuem vinculação real com as demandas da 

categoria e que são comandadas por pessoas que não possuem real histórico 

de envolvimento com a pesca artesanal, estando apenas interessadas em se 

beneficiar do lastro institucional conferido por estas organizações. 

 

A declaração de um dos entrevistados em Magé ilustra esta situação: 

 

“Se bobear, embaixo desta árvore em que estamos conversando, deve ser o 

endereço de uma associação de pesca”.  

 

O conflito, portanto, reflete que, a despeito da profusão de organizações 

supostamente representativas da categoria, os pescadores artesanais da Baía 

de Guanabara se ressentem ainda de falta de união e organização para 

superar os problemas que enfrentam em seu cotidiano marcado por 

indicadores de vulnerabilidade socioambiental, bem como da baixa qualidade 

das organizações existentes. 

 

6.3. Potencialidades Socioambientais Regionais 

 

De forma geral, a análise dos quadros socioambientais das comunidades 

pesquisadas não indica a recorrência de potencialidades socioambientais que 

possam ser caracterizadas como possuidoras de escala regional. No entanto, 

alguns indicadores do processo de diagnóstico podem ser utilizados para 
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referenciar as três potencialidades relativas à realidade atual dos pescadores 

artesanais da Baía de Guanabara, quais sejam: a) a disponibilidade dos 

pescadores artesanais em tomar partido de iniciativas que tenham o potencial 

de melhorar a qualidade ambiental deste Sistema Socioecológico; b) seus 

conhecimentos tradicionais e c) sua consciência ambiental.   

 

De acordo com Buschbacher (2014, p.1 apud. Machlis et al., 1997; Pickett et 

al., 1997, Berkes e Folke, 1998; Redman et al., 2004; Liu et al., 2007; Ostrom, 

2009): 

 

Reconhecendo que o uso que as pessoas fazem da natureza 

está embutido no sistema socioeconômico (seus valores, 

relações sociais e políticas, direito de uso, leis, governança, 

mercado e relações econômicas etc.), o conceito de “sistemas 

socioecológicos” está sendo usado para integrar os processos 

e componentes socioeconômicos e biofísicos.30 

 

Nesse sentido, as análises sistêmicas de recursos de uso comum têm 

considerado cada vez mais a interação dos diferentes agentes sociais que 

competem pela utilização destes recursos. De acordo com Ostrom (2009, p. 

419):  

 

De forma análoga aos organismos vivos, que são compostos 

em múltiplos níveis (órgãos, tecidos, células, proteínas, etc.), 

os Sistemas Socioecológicos são compostos de múltiplos 

subsistemas e variáveis inerentes a estes subsistemas. Em um 

Sistema Socioecológico complexo, subsistemas de recursos 

(pesca costeira), unidades de recurso (lagosta), usuários 

(pescadores) e os sistemas de governança (organizações e 

regras que governam a pesca costeira) são relativamente 

dissociáveis, mas interagem na produção de resultados ao 

nível do Sistema Socioecológico como um todo. Tais 

                                                           
30 BUSCHBACHER, R. A teoria da resiliência e os sistemas socioecológicos: como se preparar para um futuro 
imprevisível? Boletim regional, urbano e ambiental. V.09. Brasília: IPEA, 2014. 
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resultados, por sua vez, retroalimentam os subsistemas e seus 

componentes, bem como outros Sistemas Socioecológicos.31 

 

As considerações de Ostrom permitem inferir que um relativo grau de 

cooperação entre os diferentes agentes que interagem nas múltiplas escalas 

de um Sistema Ecológico é necessário para atingir a sustentabilidade em suas 

diferentes formas de uso, bem como a sustentabilidade do Sistema 

Socioecológico propriamente dito. Assim, considera-se que a participação ativa 

dos pescadores artesanais nas iniciativas a serem propostas pelo PEA RIO – 

BG constitui-se como principal pré-requisito para o sucesso do programa.  

 

Com efeito, ao longo de todo o processo de diagnóstico, foi possível observar a 

disposição do sujeito prioritário em cooperar com a realização do trabalho e a 

produção de bons resultados para o diagnóstico. Apesar da resistência ao 

contato em algumas localidades, a disposição de participação dos pescadores 

artesanais contatados, alguns de seus representantes e da população das 

comunidades pesquisadas, foi um fator que facilitou consideravelmente a 

realização dos trabalhos de campo. Na realidade, foi possível observar um 

nível de resistência ao contato muito menor do que o que era esperado 

anteriormente às etapas de trabalho de campo. 

 

Este potencial de cooperação deve ser aproveitado ao máximo para a 

consecução dos objetivos da proposta de mitigação que será apresentada ao 

sujeito prioritário do PEA RIO – BG que, ao longo do diagnóstico permitiu a 

realização de 144 entrevistas na PSA e respondeu pela participação de cerca 

de 300 representantes das comunidades pesquisadas e adjacentes nas EN.  

 

Outro importante dado da disponibilidade do sujeito prioritário com relação às 

iniciativas socioambientais de melhoria da qualidade ambiental é a boa 

avaliação do Projeto Baía Limpa, referência em todas as comunidades de 
                                                           
31 OSTROM, E. A general framework for analyzing sustainability of Social-Ecological Systems. Science. V 325. 
American Association for the Advancement of Science (AAAS), 2009. Tradução livre. 
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projeto socioambiental com resultados para o meio ambiente e as comunidades 

pesqueiras.  

 

Na análise das entrevistas e dos dados das EN, foi possível constatar que o 

Baía Limpa é representado pelo sujeito prioritário como a última grande 

iniciativa socioambiental de promoção da melhoria dos indicadores de 

qualidade ambiental que permitem a continuidade do exercício da pesca 

artesanal. Adicionalmente, o encerramento do projeto teria deixado um vácuo 

de iniciativas que visem a objetivos similares.  

 

De forma geral, pode-se afirmar que o pescador artesanal da Baía de 

Guanabara possui grande capacidade de reflexão relativa à degradação do 

meio ambiente no qual exerce ainda que precariamente sua atividade e, em 

geral, seu modo de vida. Tal modo de vida, mesmo atualmente, guarda 

resquícios da tradição caiçara que é característica da costa sudeste brasileira e 

é também expresso pelo desejo dos pescadores artesanais em manterem-se 

coesos em torno deste complexo sociocultural.  

 

No entanto, deve-se considerar que projetos da natureza do Baía Limpa, 

elaborados como projetos de responsabilidade social, não podem ser 

entendidos como soluções definitivas para os problemas enfrentados por 

populações tradicionais que dependem diretamente de recursos naturais de 

uso comum para a sua reprodução social.  

 

Iniciativas deste tipo podem, com efeito, produzir resultados sensíveis em curto 

ou curtíssimo prazo, beneficiando seus públicos alvo com ações pontuais, mas 

também são marcadas pela sua capacidade de produzir dependência e 

conformismo, o que também foi possível observar entre o público do PEA RIO 

– BG em certo nível.  
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Tal consequência, paradoxal com a promoção e garantia da justiça social e 

ambiental, deve ser contornada por meio de ações que envolvam seus públicos 

alvo não apenas na elaboração, mas também na gestão, acompanhamento e 

avaliação de projetos que visem à conservação ambiental, sendo que, para 

isso, deve haver a conscientização dos diferentes grupos sociais que podem se 

beneficiar destas ações de forma organizada.  

 

De fato, parte dos pescadores artesanais que colaborou com o diagnóstico 

entende que o futuro de suas comunidades está diretamente atrelado à sua 

capacidade de auto-organização e exercício de autonomia frente às iniciativas 

de outros agentes sociais que concorrem pela utilização do espelho d’água.  

 

Mesmo que seja uma minoria dentro do universo pesquisado, uma vez que o 

sujeito prioritário do PEA RIO - BG ainda apresenta uma visão paternalista do 

estado e de entes da iniciativa privada, estes sujeitos poderão se incorporar às 

futuras ações da Proposta de Mitigação a partir de uma perspectiva crítica. 

 

Adicionalmente, foi observado que os pescadores artesanais, limitados à sua 

escala de ação individual, já apresentam boas práticas de convivência com o 

espelho d’água e, de certa maneira, já vêm realizando pequenas ações para a 

melhoria da sua qualidade ambiental.  

 

Em diferentes comunidades foi possível observar o recolhimento de resíduos 

sólidos no espelho d’água por parte dos pescadores artesanais com sua devida 

destinação em terra. Em algumas comunidades, como na Chacrinha, 

comunidade altamente vulnerável do município de Niterói, foi possível observar 

a deposição dos resíduos recolhidos em tonéis que depois eram encaminhados 

para reciclagem, segundo um dos entrevistados. Já na comunidade de 

Piedade, em Magé, um dos pescadores artesanais mostrou garrafas pet 

recolhidas nas águas da Baía de Guanabara que eram posteriormente 

vendidas e cujo lucro ajudava na composição de sua renda mensal. Para além 
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de considerações sobre os efeitos objetivos destas práticas sobre a poluição 

global da Baía de Guanabara, deve-se considerá-la nos poderosos conteúdos 

simbólicos que ela manifesta.  

 

Finalmente, devem-se destacar os saberes tradicionais dos pescadores 

artesanais da Baía de Guanabara, relativos aos seus conhecimentos da flora e 

da fauna locais, dos melhores pesqueiros, das marés, e de todo complexo 

cultural envolvendo a pesca artesanal, que também se constituem como 

potencialidades de escala regional, uma vez que são possuídos em larga 

escala por todos aqueles que exercem este modo de vida.  

 

No entanto, tais conhecimentos dependem ainda de maior valorização por 

parte do poder público e dos agentes sociais que interagem com estes sujeitos, 

como a cadeia produtiva de P&G e os órgãos de controle ambiental, sendo 

estes altamente criticados por exercer suas atividades de fiscalização sobre a 

pesca artesanal à margem da utilização de mecanismos de consulta e 

negociação coletiva, segundo os sujeitos pesquisados. 

 

Por todas as considerações, considera-se que o principal potencial regional 

relativo à pesca artesanal na Baía de Guanabara são os próprios sujeitos que a 

exercem, manifestos em seus conhecimentos tradicionais, consciência 

ambiental e disponibilidade para a promoção da justiça social e ambiental, em 

uma Baía de Guanabara que acolha o desenvolvimento econômico sem 

comprometer as condições de existência deste Sistema Socioecológico rico em 

bio e sociodiversidade.  
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7. RESULTADOS, METAS E LIMITAÇÕES DO PROCESSO DE 

DIAGNÓSTICO  

 

Este item visa à apresentação geral dos resultados, metas e limitações do 

processo de diagnóstico de acordo com os indicadores que estavam previstos 

no primeiro e segundo planos de trabalho do PEA RIO – BG. 

 

7.1. Metas e Resultados Previstos e Alcançados 

 

O quadro de metas e resultados previstos e alcançados no processo de 

diagnóstico do PEA RIO - BG é elaborado com base na Matriz Lógica do 

Primeiro Plano de Trabalho e nas metas previstas pelo segundo plano de 

trabalho32. 

                                                           
32 WALM. Diagnóstico para a Baia de Guanabara Plano de Trabalho. Anexo 3. 2014. 
WALM. Segundo Plano de Trabalho. 2016.  
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Quadro 49  – Diagnóstico – Metas e Resultados Previstos e Alcançados 

FASES METAS  RESULTADOS PREVISTOS ALCANÇADOS 

1 

Levantamento de 

Dados Secundários 

 

 

 

Levantar e sistematizar informações 

disponíveis sobre a Baía de 

Guanabara com foco nos usos e 

conflitos no espelho d’água 

 

Informações sistematizadas em relatórios 

e mapas georreferenciados 

Levantamento de dados secundários em 

fontes oficiais (Censo IBGE, artigos 

científicos, informações institucionais). 

 

Sete Cadernos Temáticos (sendo 6 com 

informações textuais e 1 Caderno de 

Mapas)  contendo os indicadores previstos 

(número de documentos pesquisados sobre 

a Baía de Guanabara; número de mapas 

temáticos elaborados; quantidade de grupos 

indicados para sujeitos prioritários da ação 

educativa na Baía de Guanabara; 

quantidade de empreendimentos e 

estruturas de apoio mapeadas) 

2 

Análise dos Dados 

Secundários 

- Identificar conflitos e restrições de 

uso do espelho d'água da Baía de 

Guanabara visando mapear os 

sujeitos sociais tradicionais 

vulneráveis impactados pelos 

empreendimentos e/ou atividades 

de E&P da Petrobras e suas 

Conflitos e restrições de uso identificados 

Análise de dados levantados na Fase 1 

 

Relatório Analítico do levantamento de 

dados secundários e aplicação de filtros 

de supressão - Fase Macro Diagnóstico; 

Mapas analíticos , contendo os indicadores 

previstos (quantidade de conflitos 
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FASES METAS  RESULTADOS PREVISTOS ALCANÇADOS 

estruturas de apoio identificados; quantidade de áreas / 

localidades com restrição de usos) 

 

3 

Filtro de localidades 

inseguras ou 

resistentes ao 

contato 

Definir os sujeitos sociais que 

seguirão no processo de diagnose 

(próximas fases) 

Sujeitos sociais selecionados para 

continuar no processo de diagnose 

Identificação e aplicação de filtros seguindo 

os critérios de segurança para execução dos 

trabalhos e resistência ao contato. 

 

Relatório Analítico do levantamento de 

dados secundários e aplicação de filtros 

de supressão - Fase Macro Diagnóstico; 

Mapa de Violência Urbana,  contendo os 

indicadores previstos (quantidade de sujeitos 

sociais que seguirão no processo de 

diagnose; quantidade de justificativas (de 

não inclusão) aceitas pela CGPEG; saldo de 

comunidades entre as Fases 1 e 3) 
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FASES METAS  RESULTADOS PREVISTOS ALCANÇADOS 

4 

Pesquisa 

Socioantropológica 

Aprofundar os critérios de 

tradicionalidade, pertencimento e 

vulnerabilidade 

Maior precisão na análise sobre 

tradicionalidade, senso de 

pertencimento, 

formas de uso do território e recursos 

naturais disponíveis e condições de 

vulnerabilidade dos sujeitos 

Trabalhos de campo com realização de 

entrevistas para obtenção de dados 

primários. 

 

Quatro Relatórios Parciais da PSA ; 

Relatório de Análise Integrada , contendo 

os indicadores previstos (quantidade de 

folders distribuídos, ação de comunicação) 

- número de formulários de entrevistas 

preenchidos 

- caracterização dos sujeitos sociais que 

apresentam os critérios utilizados na PSA) 

5 

Cruzamento de 

Dados 

Definir dentre os grupos sociais 

selecionados na PSA os que são 

impactados pelas atividades de E&P 

da Petrobras 

Sujeitos sociais que tem suas atividades 

produtivas impactadas pelas atividades 

de 

E&P da Petrobras no espelho d’água da 

Baía de Guanabara definidos 

 

Cruzamento das informações levantadas no 

MD e PSA. 

 

Relatório Analítico de Cruzamento de 

Dados , contendo os indicadores previstos 

(identificação dos sujeitos sociais definidos 

através do cruzamento de dados) 
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FASES METAS  RESULTADOS PREVISTOS ALCANÇADOS 

6 

Oficina Seletiva 

Selecionar e formar os 

componentes da(s) equipe(s) de 

campo com conteúdo de formação 

teórica e ferramental. 

 

Realizar oficina seletiva e oficina de 

alinhamento conceitual para 

instrumentalizar os Agentes Locais 

para ações de mobilização, junto ao 

público prioritário, para participarem 

das oficinas de Escutas de 

Narrativa, por meio de 1 Oficina 

Seletiva e 1 Oficina de Alinhamento, 

antes das ações do Convite 

Dirigido. 

 

 

Equipe(s) de campo selecionada(s) e 

esclarecida(s) conceitualmente e 

familiarizadas com as técnicas e 

ferramentas que serão empregadas ao 

longo do trabalho 

Reunião de Devolutiva com o público da 

PSA; 

 

Três Oficinas Seletivas com candidatos a 

Agente Local do PEA RIO – BG. 

 

Relatório da Oficina Seletiva,  contendo os 

indicadores previstos (desempenho dos 

participantes selecionados na oficina; 

porcentagem da equipe selecionada que foi 

integralmente formada) 

7 

Oficinas de Escuta 

Manter os Sujeitos Sociais 

Mobilizados 

Sujeitos Sociais Atuantes e Mobilizados 

durante o período das oficinas de EN 

Duas Oficinas de Escuta de Narrativas em 

Paquetá, Itambi, Suruí/Magé, Piedade e Ilha 



 
 

 Programa de Educação Ambiental 
do Rio de Janeiro - Baía de 

Guanabara (PEA RIO - BG) 

Relatório Descritivo e Analítico 
do Diagnóstico Participativo 

Pág 
     183/203 

 

 

 
Coordenador 

 

 
Responsável Técnico 

 Revisão 00 
02/2017 

 

 

FASES METAS  RESULTADOS PREVISTOS ALCANÇADOS 

de Narrativas Identificar e caracterizar 

potencialidades, 

problemas e conflitos 

socioambientais dos sujeitos 

sociais, relacionados ou não à 

cadeia de E&P 

Potencialidades, problemas e conflitos 

socioambientais identificados e 

caracterizados 

do Governador. Uma Oficina de EN adicional 

realizada em Jequiá, Ilha do Governador, em 

atendimento a solicitação da Colônia Z-10.  

 

Terceira Oficina de Escuta de Narrativas 

realizada na modalidade regional, em 

Niterói, agrupando pescadores de todas as 

comunidades pesquisadas, com validação 

regional dos problemas e conflitos 

socioambientais identificados no diagnóstico 

e identificação de temas geradores para 

orientação da Proposta de Mitigação 

 

Quatro Relatórios Parciais de Escuta de 

Narrativas,  entregues, contendo os 

indicadores previstos (Participação nas 

oficinas; Satisfação quanto a qualidade das 

oficinas; Número de potencialidades, 

problemas e conflitos levantados e 

caracterizados; quantidade relativa de dados 

secundários alterados; quantidade de novas 

informações apresentadas) 

Validar e complementar, com os 

sujeitos sociais, os dados oriundos 

das fases e cruzamentos anteriores 

do processo de diagnose 

Dados validados e consolidados 
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7.2. Resultados Alcançados Não Previstos 

 

Os resultados alcançados que não eram previstos no projeto original de 

diagnóstico do PEA RIO – BG, orientado pelo Relatório Síntese (Mineral, 2013) 

e pelos dois planos de trabalho elaborados, são relativos à identificação e 

inclusão de comunidades pesqueiras que não haviam sido previamente 

identificadas por meio do levantamento de dados secundários.  

 

Assim, estes resultados se referem à fase de PSA, por meio da realização de 

ações de articulação descritas nos relatórios parciais. Deve-se destacar que a 

não identificação destas comunidades na fase de MD é relativa à falta de 

fontes de dados que apontassem para a concentração do sujeito prioritário do 

PEA RIO – BG nestas localidades. 

 

• Suruí 

 

A comunidade de Suruí foi identificada por meio de ação de articulação junto à 

Secretaria de Agricultura do município de Magé, cujo representante, Sr. 

Aderbal Rabelo Junior, já exerceu a pesca artesanal e inclusive presidiu a 

Colônia de Pesca Z-9. Em reunião realizada com o Sr. Aderbal no dia 

29.10.2015, foi indicado que a comunidade de Suruí era uma importante 

comunidade pesqueira de Magé.  

 

Com efeito, a comunidade foi visitada e foi constatado que concentrava grande 

quantidade do sujeito prioritário do PEA RIO – BG. Nesse sentido, considera-se 

que a inclusão de Suruí foi um importante resultado não previsto do 

diagnóstico, uma vez que a participação dos pescadores artesanais locais 

qualificou o processo tendo em vista sua alta adesão e colaborações.  

 

• Canal 
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A comunidade do Canal, município de Magé, também foi identificada por meio 

de ação de articulação junto à Secretaria de Agricultura de Magé. Com efeito, a 

comunidade apresentou concentração do sujeito prioritário do PEA RIO – BG.  

 

Por sua proximidade geográfica e perfil socioeconômico similar ao da 

comunidade da Barbuda, estas comunidades foram agrupadas no Núcleo 

Canal/Barbuda. 

 

Adicionalmente, deve-se destacar de forma geral que, em determinadas 

localidades seria identificada forte resistência ao contato com representantes 

da Petrobras, identificada nos dados secundários, como em Olaria, por 

exemplo, comunidade do Núcleo Mauá. No entanto, tal resistência não foi 

verificada, o que facilitou a realização do trabalho de campo. 

 

7.3. Limitações Encontradas no Diagnóstico 

 

As limitações encontradas ao longo do processo de diagnóstico ocorreram 

principalmente durante as fases de PSA e de mobilização para as EN. Estas 

limitações são relativas às dificuldades de mobilização nos municípios de 

Niterói, São Gonçalo e Rio de Janeiro, à dificuldade de estabelecer ações de 

articulação com alguns agentes sociais de interesse e a ocorrência de violência 

urbana em algumas localidades. 

 

7.3.1. Niterói, São Gonçalo e Rio de Janeiro: dific uldades de mobilização 

 

Nos municípios de Niterói e São Gonçalo, apesar da plena realização da PSA 

nas comunidades de interesse para o PEA RIO – BG que concentravam o 

sujeito prioritário do programa e nas quais a realização do trabalho de campo 

não era afetada por questões relativas à violência urbana, foram encontradas 
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diferentes limitações para a mobilização dos pescadores artesanais na fase de 

EN. 

 

Com relação a Niterói, deve-se destacar que, apesar da identificação de cinco 

potenciais agentes locais (2 de Jurujuba e 3 da Ilha da Conceição) nenhum 

deles apresentou disponibilidade para atuação como agente local junto ao 

programa. Este dado afetou em grande medida a possibilidade de realização 

de oficinas de EN no município de Niterói, bem como a incorporação dos 

pescadores artesanais em oficinas realizadas em comunidades vizinhas de 

outros municípios. 

 

Deve-se destacar que, com relação a Jurujuba, a grande concentração de 

trabalhadores da área da pesca industrial (que não se enquadram no perfil do 

sujeito prioritário) e a relativamente boa situação dos maricultores reunidos na 

ALMARJ podem ter diminuído o interesse pelo PEA RIO – BG localmente, 

limitação que deve ser superada com novas tentativas de mobilização, 

sobretudo dos maricultores. 

 

Já na Ilha da Conceição, a dificuldade de mobilização, pode ser atribuída à 

baixa concentração de pescadores artesanais devido à grave situação de 

degradação ambiental local e ao calendário eleitoral que, segundo o Sr. Ulisses 

Faria, presidente da Associação dos Pescadores do Chatão, impossibilitou a 

realização de reuniões com os pescadores artesanais antes do primeiro turno 

das eleições municipais de 201633. 

 

Em Niterói também se registra a presença e forte atuação de organizações 

sociais que se mostraram resistentes à Petrobras, como a Colônia de Pesca Z-

8 e a FAPESCA/CONFAPESCA. 

 

                                                           
33 Realizadas no dia 2 de outubro de 2016. 
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No município de São Gonçalo, por sua vez, as dificuldades de mobilização são 

relativas à ocorrência de violência urbana com domínio do território por grupo 

do crime organizado na comunidade de Itaoca, relatada por todos os 

pescadores artesanais entrevistados na PSA no Núcleo Gradim, e devido 

também às dinâmicas locais da própria comunidade do Gradim.  

 

Como mostram as observações etnográficas e os dados coletados ao longo da 

PSA no Gradim, esta comunidade possui perfil de entreposto comercial, no 

qual os pescadores artesanais realizam diariamente suas atividades de 

desembarque e comercialização do pescado.  

 

Devido ao assoreamento da Baía de Guanabara neste ponto de desembarque, 

estas operações são realizadas com o maior nível de aproveitamento do tempo 

possível pelos pescadores artesanais, uma vez que eles informaram que, 

durante a vazante da maré, os caícos podem ficar presos ali, impossibilitando o 

retorno para casa.  

 

Nesse sentido, foi possível observar que o desembarque no Gradim é realizado 

entre 5h e 7h da manhã, e que após este horário a localidade fica praticamente 

vazia, uma vez que a maioria dos pescadores artesanais não reside ali. 

Adicionalmente, foi possível observar que os pescadores artesanais que 

desembarcam no Gradim chegam muito cansados ao ponto de desembarque, 

devido à intensidade de seu trabalho durante a noite e a madrugada no 

espelho d’água.  

 

Deve-se ressaltar que, apesar disso, o agente local de Paquetá Haroldo da 

Silva Correia, que diariamente realiza compra de pescado no Gradim, realizou 

diferentes tentativas de mobilização dos pescadores do Gradim para 

participação nas EN realizadas em Paquetá, no entanto, nunca houve 

comparecimento dos mesmos.  
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Tal dado também pode estar associado à atuação da APELGA no local, uma 

vez que, de acordo com dados coletados na fase de mobilização, foi possível 

constatar que parte dos pescadores artesanais deste núcleo de comunidades 

se sente coagido pela organização. Com efeito, a APELGA cobra taxa de 

pesagem dos pescadores que desembarcam no Gradim.  

 

Finalmente, no município do Rio de Janeiro, entre as comunidades da Ilha do 

Governador, foi possível observar que conflito interno à Colônia de Pesca Z-10 

e à Associação de Bancários dificultou a realização das EN nesta região. Com 

efeito, cartazes de divulgação das oficinas, pendurados em Jequiá (onde fica a 

Z-10) por iniciativa individual do agente local da Ilha do Governador, foram 

removidos antes da realização das EN.  

 

Nesse sentido, deve-se considerar que os conflitos internos à categoria devem 

ser considerados como ponto de atenção para a futura concretização das 

ações da Proposta de Projeto. 

 

 

7.3.2. Limitações de Articulação 

 

As limitações de articulação são relativas às dificuldades de acesso e 

apresentação das ações do diagnóstico do PEA RIO – BG a agentes e 

organizações sociais considerados de especial interesse para o 

encaminhamento de tais ações. Estes atores sociais foram considerados de 

acordo com sua importância nas regiões em que atuam.  

 

No município de Niterói, por exemplo, a resistência dos representantes da 

Colônia de Pesca Z-8 é ilustrativa da falta de adesão ao PEA RIO – BG que, de 

modo geral, foi observado com as demais colônias, em especial a Z-9, mas de 

forma menos intensa também a Z-10. Apesar disso, destaca-se que as três 



 
 

 Programa de Educação Ambiental 
do Rio de Janeiro - Baía de 

Guanabara (PEA RIO - BG) 

Relatório Descritivo e Analítico 
do Diagnóstico Participativo 

Pág 
     189/203 

 

 

 
Coordenador 

 

 
Responsável Técnico 

 Revisão 00 
02/2017 

 

 

colônias foram contatadas, e entrevistas institucionais foram realizadas com 

seus representantes.  

GA FEPERJ, por sua vez, não aceitou participar do diagnóstico participativo 

A FEPERJ, por sua vez, não aceitou participar do diagnóstico participativo por 

meio de quaisquer tipos de ações de articulação. Instalada no mesmo local que 

sedia a Colônia de Pesca Z-8, em frente ao mercado São Pedro, em Niterói, a 

FEPERJ não concedeu sequer entrevista institucional, apesar das diferentes 

tentativas de contato com esta instituição.  

 

Já a FAPESCA só foi devidamente incorporada ao levantamento de dados 

primários no dia da realização de reunião com lideranças da pesca artesanal 

na APA de Guapimirim, ação de articulação listada no item 4.1 . O 

representante da FAPESCA, Sr. Misael de Lima, foi contatado em três 

diferentes ocasiões mas não aceitou realizar reuniões formais. Nesse sentido, 

o Sr. Roberto Ferraz, Secretário Geral da instituição, concedeu entrevista 

institucional na reunião realizada na APA de Guapimirim. 

 

Já com relação a outras organizações sociais, a principal ocorrência de 

dificuldade de articulação foi relativa à AHOMAR, apesar de ter sido possível 

acompanhar uma assembleia da organização realizada na Coroa de São 

Lourenço no dia 14.12.2015. Autorizada por membros da diretoria da 

organização, a equipe técnica da Walm pôde acompanhar esta reunião, na 

qual o presidente Sr. Alexandre Anderson apresentou aos pescadores 

artesanais locais os resultados de diferentes ações judiciais coletivas movidas 

pela organização em nome dos pescadores artesanais locais.  

 

Após a reunião, foi possível uma rápida conversa com o presidente da 

associação, mas devido a restrições de agenda e problemas pessoais 

posteriores, não foi possível para o Sr. Alexandre Anderson realizar reunião 

com a equipe técnica da Walm para complementação do diagnóstico no que se 

referia à atuação da AHOMAR.  
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Apesar disso, deve-se ressaltar que, ao longo de todo o diagnóstico, e, 

sobretudo na realização da PSA e mobilização para as EN nas comunidades 

do Núcleo Mauá, não houve nenhum tipo de intervenção por parte da 

AHOMAR, tampouco imposição de resistência para acesso aos pescadores 

artesanais, que poderia ser esperada, tendo em vista o conflito entre esta 

organização e a Petrobras. Nesse sentido, entende-se que a AHOMAR não 

possui restrição com relação ao PEA RIO – BG, e pode considerar a validade 

do programa para os pescadores artesanais.  

 

Outra organização que apresentou limitações de acesso para incorporação ao 

diagnóstico foi o FAPP BG (Fórum dos Atingidos pela Indústria do Petróleo e 

Petroquímica nas cercanias da Baía de Guanabara), que devido à 

indisponibilidade de dados sobre seus representantes e posterior restrições de 

agenda não pôde ser melhor descrita no diagnóstico. No entanto, após o 

contato com o Sr. Alexandre Anderson, da AHOMAR, que possui articulação 

com esta organização, foi possível identificar que o FAPP BG não atua junto a 

pescadores artesanais. Nesse sentido, a não incorporação desta organização 

às ações de articulação não resultou em prejuízo para o diagnóstico. 

 

7.3.3. Violência Urbana 

 

Como mostra o Relatório Analítico do MD, a RMRJ como um todo é marcada 

por graves indicadores de violência urbana, expressos também no domínio de 

comunidades inteiras por grupos armados do crime organizado, como tráfico e 

milícias. No recorte espacial de interesse para o PEA RIO – BG pôde ser 

observado que esta situação não é diferente nas comunidades pesqueiras 

pesquisadas, sendo que mesmo em comunidades em que não se esperava a 

ocorrência de violência urbana este dado foi registrado. 
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Com efeito, a comunidade de Portugal Pequeno, na Ponta D’Areia, município 

de Niterói, demonstrou de fato elementos que apontam para a existência de 

milícia nesta comunidade. Tais elementos já haviam sido identificados nos 

levantamentos de dados secundários do MD e Portugal Pequeno definida como 

comunidade vermelha, ou seja, comunidade na qual não deveria ocorrer 

realização de atividades de campo devido às restrições de segurança para a 

equipe técnica.  

 

Apesar da validade dos filtros de supressão relativos à violência urbana, 

corroborados pelo caso de Portugal Pequeno, foi possível identificar que a 

situação da violência urbana na RMRJ responde às dinâmicas voláteis 

referentes aos enfrentamentos entre o Estado e as e as organizações armadas 

do crime organizado. 

 

Nesse sentido, por exemplo, ao longo da mobilização para as EN na 

comunidade de Suruí, foi possível acompanhar o processo de disputa e troca 

no comando do poder paralelo local, com invasão da comunidade pela facção 

do tráfico de outra comunidade de Magé (Roncador). Durante este processo, 

moradores de Suruí e a agente local Sra. Márcia Regina afirmaram que Suruí 

estava “em guerra”. 

 

Além disso, em Itambi, Itaboraí, também durante a fase de mobilização para as 

EN, a equipe técnica da Walm presenciou uma batida policial na comunidade 

com fuga de suspeitos armados para a área do mangue. Informações obtidas 

posteriormente permitiram identificar que os suspeitos, jovens menores de 18 

anos, foram executados, não se sabe se por policiais ou rivais. 

 

Em Tubiacanga, comunidade da Ilha do Governador, Rio de Janeiro, 

entrevistados na PSA informaram que o transporte público local era dominado 

por “máfia”. Sabe-se que tal dado é característico da presença de milícia no 

território.  
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Nesse sentido, deve-se considerar que a violência urbana, por seu longo 

histórico e dinâmicas particulares na RMRJ, deve ser considerada como um 

ponto de atenção durante o futuro encaminhamento das ações da Proposta de 

Projeto. 

 

8. SUBSÍDIOS PARA UMA PROPOSTA DE PROJETO 

 

Este item apresenta de forma sintética subsídios para a elaboração da 

Proposta de Projeto que será formulada com base nos dados coletados no 

diagnóstico participativo do PEA RIO – BG realizado com base no Relatório 

Síntese da Proposta Metodológica para a elaboração do Diagnóstico da região 

do entorno da Baía de Guanabara (Mineral, 2013), aprovada pelo Ibama.  

 

A apresentação da Proposta de Mitigação no presente documento é preliminar, 

uma vez que o documento final contendo o maior detalhamento desta proposta 

constituirá um produto específico contendo o Documento de Justificativa e 

Documento de Proposta de Ação de Mitigação.  

 

Ressalta-se que a proposta deve promover, por meio de processo educativo, o 

fortalecimento da organização social, política e econômica das comunidades, 

que exercem a pesca artesanal na Baía de Guanabara, a fim de intervirem de 

forma qualificada na gestão socioambiental do seu território.  

 

8.1 . Recorte Espacial Previsto 

 

O território de abrangência da Baía de Guanabara tem como uma das 

principais características a diversidade de formas de ocupação: áreas urbanas 

consolidadas com bairros de segmentos médios até áreas de favelas, 

ocupações de portos, indústrias, áreas de ocupação rarefeita, comunidades 
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pesqueiras, caiçaras, além de unidades de conservação e áreas com 

remanescentes de ecossistemas característicos dos estuários. 

 

Considerando este caráter diverso e abrangente, no Primeiro Plano de 

Trabalho foi definido um recorte para o PEA RIO - BG que inclui porções 

territoriais de 07 municípios do entorno da Baía de Guanabara, a saber: Rio de 

Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Guapimirim, Magé e Duque de Caxias. 

Este recorte foi estabelecido com a delimitação de uma área de 5 km a partir 

do espelho d’água, na qual inicialmente se identificou a presença do sujeito 

prioritário do diagnóstico. 

 

Mediante o conhecimento adquirido nas Fases 1 a 5 definidas no Primeiro 

Plano de Trabalho foi possível concluir que tal recorte se mostrou adequado 

aos propósitos iniciais deste estudo.  

 

Entretanto, para a Fase 7 (Oficina de Escuta de Narrativas) o recorte espacial 

considerou as comunidades selecionadas após a Fase 4 (Pesquisa 

Socioantropológica). 

 

Para a etapa de proposta de mitigação, o recorte considerado excluiu o 

município de São Gonçalo, local onde, apesar de todas as tentativas de 

mobilização e de estratégias de utilização de território neutro, para inclusão e 

realização de oficinas de escutas de narrativas com a comunidade de Itaóca, 

não houve adesão. 

 

8.2. Linha de Ação e Justificativa Previstas 

 

O embasamento da proposta de mitigação é feito com base na Nota Técnica 

CGPEG/DILIC/IBAMA Nº01/2010 que apresenta seis diferentes linhas de ação 

para a elaboração de programas de educação ambiental.  
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No caso do PEA RIO – BG, tendo em vista os dados obtidos ao longo do 

processo de diagnóstico, identifica-se que a linha de ação mais adequada à 

realidade socioambiental do público prioritário e que possui maior potencial de 

produção de resultados positivos de longo prazo é a Linha de Ação A - 

Organização Comunitária para a Participação na Gestã o Ambiental, no 

Âmbito do Licenciamento Ambiental . 

 

Segundo a nota técnica do Ibama, supracitada, programas de educação 

ambiental embasados na linha de ação “A” justificam-se pela: 

 

Necessidade de desenvolver processos formativos para 

subsidiar a intervenção qualificada de determinados grupos 

sociais em processos decisórios 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 social.34 

 

Observa-se que tal justificativa apresenta-se alinhada com os dados do 

diagnóstico participativo apresentados no presente relatório, relativos à 

carência de organização social dos pescadores artesanais e de sua manifesta 

sensação de impotência frente à sobreposição observada entre suas atividades 

e às da cadeia produtiva de P&G no espelho d’água da Baía de Guanabara.  

 

Adicionalmente, observa-se entre o público prioritário do PEA RIO – BG um 

elevado nível de desinformação a respeito das competências dos órgãos de 

controle ambiental no que se refere ao licenciamento de atividades 
                                                           
34 IBAMA. Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA Nº01/2010. 2010, P. 5. 



 
 

 Programa de Educação Ambiental 
do Rio de Janeiro - Baía de 

Guanabara (PEA RIO - BG) 

Relatório Descritivo e Analítico 
do Diagnóstico Participativo 

Pág 
     195/203 

 

 

 
Coordenador 

 

 
Responsável Técnico 

 Revisão 00 
02/2017 

 

 

potencialmente comprometedoras da qualidade ambiental, além das 

atribuições dos diferentes agentes institucionais que regulam os múltiplos usos 

que são feitos do espelho d’água.   

 

Finalmente, deve-se considerar que os pescadores artesanais da Baía de 

Guanabara apresentam um grande déficit de representação social expresso em 

sua má avaliação das Colônias e Associações de Pesca que supostamente os 

representam. 

 

Nesse sentido, identifica-se que a Linha de Ação A pode fomentar a criação 

e/ou fortalecimento de organizações sociais dos pescadores artesanais que 

possuam vinculação direta com as demandas sociais, econômicas e políticas 

da categoria e que possam, consequentemente, capacitá-los na gestão 

ambiental do território onde exercem seu modo de vida não apenas no que se 

refere ao licenciamento ambiental de empreendimentos da cadeia produtiva de 

P&G, mas de forma mais ampla, em referência a quaisquer fatores de pressão 

socioeconômica sobre seu modo de vida. 

 

8.3. Público Previsto 

 

O público definido foi identificado com base na sistematização e análise dos 

dados coletados e produzidos nas fases anteriores do Diagnóstico do PEA RIO 

– BG desenvolvidas entre 2014 e 2016 e descritas no Primeiro e Segundo 

Planos de Trabalho, quais sejam: 

• Fase 1 – Levantamento de Dados Secundários; 

• Fase 2 – Análise de Dados Secundários; 

• Fase 3 – Filtro de Localidades Inseguras ou Resistentes ao Contato; 

• Fase 4 – Pesquisa Socioantropológica (PSA); 

• Fase 5 – Cruzamento de Dados; 

• Fase 6 – Oficina Seletiva de Equipe de Campo; 

• Fase 7 – Oficina de Escuta de Narrativas (EN). 
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O sujeito prioritário do PEA RIO – BG foi definido com base na metodologia 

proposta no Relatório Síntese da Proposta Metodológica para a elaboração do 

Diagnóstico da região do entorno da Baía de Guanabara (Mineral, 2013), 

aprovada pelo Ibama, e que definia de forma geral o pescador artesanal das 

comunidades pesqueiras desta região.  

 

Nesse sentido, identifica-se que o levantamento de dados ao longo do 

diagnóstico permitiu um maior nível de detalhamento deste público, com 

relação ao seu perfil e distribuição pelas comunidades pesquisadas. Desta 

forma, o Quadro 50  apresenta as comunidades de pescadores artesanais que 

devem receber as ações da proposta de mitigação, uma vez que apresentaram 

os critérios de tradicionalidade e pertencimento preconizados pela proposta 

metodológica do diagnóstico: 

 

Quadro 50  – Comunidades Pesqueiras que Prosseguem na Ação de Mitigação 

Município Comunidade Núcleo 

Rio de Janeiro 

Ilha de Paquetá Não se aplica 

Tubiacanga Não se aplica 

Região da Freguesia/Praia da 

Guanabara 
Não se aplica 

Bancários/Praia das 

Pelônias/INPS 
Não se aplica 

Cocotá Não se aplica 

Jequiá Não se aplica 

Magé 

Anil Núcleo Mauá 

Olaria Núcleo Mauá 

Mauá Núcleo Mauá 

São Francisco da Coroa Núcleo Mauá 

Coroa de São Lourenço Núcleo Mauá 

Piedade Não se aplica 

Barbuda Canal/Barbuda 

Canal Canal/Barbuda 

Suruí Não se aplica 
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Município Comunidade Núcleo 

Itaboraí  Itambi Não se aplica 

São Gonçalo  Gradim Núcleo Gradim 

Niterói 

Jurujuba Não se aplica 

Chacrinha Núcleo Ilha da Conceição 

Largo do Sol/Praça do Sol Núcleo Ilha da Conceição 

Chatão/ 

D.Zenaide 
Núcleo Ilha da Conceição 

 

Contudo, deve-se ressaltar que tendo em vista o caráter regional dos 

problemas e conflitos socioambientais a serem trabalhados na proposta de 

mitigação, bem como ao caráter regional do próprio programa de educação 

ambiental, os pescadores artesanais de comunidades não listadas poderão ser 

incorporados às ações da proposta apresentada em qualquer fase do projeto.  

 

8.4. Temas de interesse do público prioritário 

 

Indicam-se a seguir temas considerados de interesse do sujeito prioritário para 

possível abordagem na Proposta de Projeto, de acordo com observações 

realizadas ao longo do Diagnóstico Participativo.  

 

1. Valorização da Cultura do Pescador Artesanal: 

 

O ponto fundamental deste tema é a valorização do pescador, sua autoestima 

(o orgulho de ser pescador), cultura, pertencimento, qualidade de vida, saúde e 

sobrevivência. Inclui também ações voltadas à disseminação de informações e 

incentivos à legalização da situação dos pescadores artesanais que exercem a 

atividade de fato, mas não possuem acesso à sua documentação de direito. 
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2. Sucessão intergeracional  

 

A baixa sucessão intergeracional no contingente de pescadores artesanais das 

comunidades pesquisadas traduz-se em uma grande preocupação daqueles 

que exercem esta atividade, que enxergam ameaça deste processo na 

reprodução social do grupo como um todo. É importante destacar a relevância 

da transmissão de conhecimento intergeracional como um aspecto 

fundamental na manutenção da tradicionalidade do grupo pesquisado. 

 

3. Valorização das mulheres na cadeia da pesca 

 

O não reconhecimento do status das mulheres que exercem a atividade é 

também um dado patente da discriminação de gênero que afeta a sociedade 

como um todo, mas que em esferas sociais regidas por formas de sociabilidade 

tradicionais, como o caso do complexo sociocultural da pesca artesanal, exibe 

contornos mais nítidos e, portanto, mais passíveis de intervenção. 

 

4. Formação para o associativismo  

 

Como demonstram os dados da PSA e das EN, os pescadores artesanais da 

Baía de Guanabara carecem de organização social para a canalização de suas 

demandas políticas e sociais. Este cenário está associado a dois fatores: 

 

a) Declínio da representatividade e poder das Colônias de Pesca; 

b) Profusão de associações de pesca que não apresentam vinculação com 

as demandas dos pescadores artesanais que pretendem representar. 

 

Foi possível ainda identificar que, de acordo com o sujeito prioritário do PEA 

RIO – BG, em alguns casos as organizações representativas do setor são 

lideradas por indivíduos que não possuem históricos e trajetórias associadas 
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com a atividade, buscando lastro institucional para benefício próprio e de 

agrupamentos políticos locais. 

 

Desta forma, considera-se que o incentivo à formação de lideranças e a 

qualificação de entidades associativas de base, organicamente ligadas às 

lideranças comunitárias e legitimadas pelos pescadores artesanais podem 

resultar na alteração deste cenário, com o fortalecimento de organizações que 

efetivamente possuam vinculação com as demandas da classe. 

 

5. Instâncias regionais de participação coletiva: 

 

Durante as EN destaca-se, entre as sugestões dos participantes, que as 

propostas tenham abrangência geográfica em toda a Baía de Guanabara. Para 

tanto é necessário proporcionar instâncias regionais de participação e troca 

coletiva de conhecimento. A ideia é que participem todos os setores ligados à 

pesca. 
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9. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS 

 

Nome Formação 

Cadastro 

Ibama 

(CTF) 

Assinatura 

Jacinto Costanzo 

Júnior 

Geólogo – Msc em 

Geotecnia 
309383  

Laura Rocha de 

Castro 

Arquiteta Urbanista– 

Msc em Arquitetura, 

Tecnologia e Cidade 

562764 
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